
Verslag Ledenvergadering 07/06/2016 
 
Willy opent de vergadering als waarnemend voorzitter om 19.55h 
 
Hij vraagt direct 1 minuut stilte voor de overlijdens van de echtgenotes van Van de Voorde 
Freddy en Gommers Jos, alsook voor de dochter van Erna. 
 
Voor de eigenlijke vergadering begint volgt er een wijziging in het bestuur wegens de 
gezondheidstoestand van Frédy, Het voorzitterschap wordt overgedragen op Willy die tot 
dan ondervoorzitter is en sportbestuurder. De taak van sportbestuurder zal opgesplitst 
worden en waargenomen door Tom en Eugene, Willy blijft nog wel ondersteunen. Dit alles 
met goedkeuring van de aanwezige leden en tot de volgende verkiezingen. 
 
Verontschuldigd:  Absillis, Bastanie, Bleys, Celis, De Backere, De Laet, De Smet Kenny en 
Wim, Gommers, Huybens, Somers en Van Rumst. 
 
Verslag vorige vergadering: 
Geen opmerkingen 
 
Oude en nieuwe leden: 
Ontslag: Verlinden, De Busschere, Kennes, Turkben Murat, Van Gelder en Coveliers. 
Nieuwe leden: Dogan Yimaz en Borremans Mario. 
 
Handicap: 
De handicap wordt overgenomen door Peeters Albert. Er zijn te veel problemen om de 50% 
van de handicap te halen, voorgesteld wordt om minder disciplines in te schrijven. De 
handicap is enkel nog te raadplegen op de website en op de pc. 
 
Materiaal: 
Er worden nieuwe speelballen aangekocht zodat er oude speelballen te koop worden 
aangeboden, deze waren al voor het einde van de avond gereserveerd. 
 
Financiën:   
Volgens de prognotie van onze penningmeester steven we af op een winst van ruim €900, 
hier is nog niet rekening gehouden met de aankoop van nieuw ballen e.d. 
 
Sport: 
De Smet Willy is dit jaar Nat. Kampioen 80 Band KB, proficiat Willy. 
Er waren arbitrage problemen met Rudy de Busschere maar door het ontslag van Rudy is dat 
probleem opgelost, men dient wel te voorkomen om verwittigd niet op te dagen voor 
arbitrage. 
 
BTS-tornooi: 
Dit is financieel nog niet ok en dient verder onderzocht te worden. 
 
Souper: 
Deze gaat zoals gewoonlijk door bij Garage Willy, voor de leden gratis, voor de partner €50. 



Sint en Paastornooi: 
Er is gekozen om deze af te schaffen en over te gaan naar een jaarlijks tornooi. Roger stelt 
voor om dit de naam te laten dragen van onze erevoorzitter, Frédy Bleys, welk algemeen 
aanvaard is. 
 
Kledij: 
Er is door stemming aangenomen om terug een gilet aan te schaffen, hiervoor zullen de 
nodige contacten gelegd worden met de leverancier van DBC De Leug. 
 
Rondvraag: 

- Jan Plasmans heeft bezwaren tegen 15 stellen ballen en dit omwille van het vele 
onderhoud hiervan 

- François vraagt naar de samenstelling van de ploegen, dit moet nog besproken 
worden. 

- Fons vraagt naar arbitrage tijdens de handicap, dit kan maar gebeurd op vrijwillige 
basis. 

 
 
De vergadering is afgesloten om 21.35h 
 
 
Ruddy Van den Bergh, 
Secretaris van BC De Leug. 


