
Verslag ledenvergadering 30/01/2018 
Statutaire vergadering 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05h. 
verontschuldigde leden: 

V. D. Voorde F. 
De Koninck R. 
De Smet Wim 
De Smet Kenny 
Voet A. 
Celis E. 

Gysels E. 
Verbruggen F. 
V.D. Broeck F. 

Geen niet verontschuldigde leden. 
 
Verslag vorige vergadering: geen opmerkingen. 
 
Oude en nieuwe leden: we verwelkomen François Verelst. 

verlaat de club: De Backere Charles 
 

Verkiezing bestuur: de verkiesbare functies zijn herverkozen, Stefan  
Van Rumst is tot het bestuur toegetreden als nieuw raadslid. 
 
Souper: zoals elk jaar de laatste zaterdag van september. 
de vorige was voor verbetering vatbaar, er zijn een aantal punten te 
bespreken met de traiteur en te evalueren. 
de accommodatie was wederom perfect waarvoor dank aan Willy. 
 
Eric Somers: Eric is ter revalidatie opgenomen in Cepos te Duffel, 
Rooienberg 21. Een beterschapskaart werd afgeleverd in naam van de 
club. 
 
Kersttornooi en worstenbrood: Het tornooi is te lang uitgelopen en dient 
herbekeken te worden, verder waren er vele positieve reacties. 



 
De tweejarige viering van onze uitbater  is voorlopig uitgesteld 
 
Het worstenbrood was op zaterdag in plaats van op dinsdag (clubavond) in 
verband met een nieuwe bakker 
 
Handicap: alles verloopt vlot en probleemloos, er zijn wel al een aantal 
dubbel gespeelde wedstrijden die de kas spekken. 
 
Scoreborden: deze zijn geïnstalleerd door Mario en werden aangekocht 
samen met DBC De Leug en de ADL ploeg. 
voor vragen en verdere info, zie Mario. 
 
Sport: Na een klacht van de gewest ploeg Vrij laag mogen er geen 
wedstrijden meer gespeeld worden op de kleine tafel vooraan in het lokaal 
van BC Lugo. 
 
Financiën:  Jan Plasmans en Frans Verbruggen hebben de functie van 
commissaris op zich genomen bij het nazicht van de boeken. 
De boekhouding werd gecontroleerd en zoals altijd correct bevonden. 
dit jaar was er een winst van €605.55, voor volgend jaar is er een verlies 
gebudgetteerd van €653.80 . Sponsors zijn altijd welkom. 
 
Tornooi Frédy Bleys: Dit wordt mogelijk open gesteld door middel van 
inschrijvingsgeld. 
 
Allerlei: wijzigingen op korte termijn dienen in de toekomst op een 
persoonlijkere manier verwitticht te worden om problemen te voorkomen. 
 
Arbitrage dient enkel in sportkledij te gebeuren bij een finale. 
 
In ploegverband dient er gespeeld te worden  in dezelfde kledij, dezelfde 
kleur van hemd. 
 



In Juni vindt de Wereldbeker drieband plaats in Blankenberge, er worden 
nog vrijwilligers gezocht. 
 
de vergadering is afgesloten om 21.35h 
 
Ruddy Van den Bergh 
Secretaris BC De Leug. 
 
 
 
 

 
 

  


