
Verslag Ledenvergadering 19/01/2016 

Statutaire vergadering. 

De Voorzitter opent de vergadering om 20.05 h. 

Pare jaren verkiezing Secretaris, Sportbestuurder en 1 of 2 raadsleden. 
Er zijn geen kandidaten dus het bestuur blijft ongewijzigd. 
 
Verontschuldigd: Bastanie Frans, Celis Emiel, Coveliers Jacques, De Haes Tom, De Smet 
kenny,De smet Wim, Peeters Albert, Van den Broeck François, Van Rumst Stephan, Verbruggen 
Frans, Vogelaere Filip. 
Afwezig: De Busscher Rudy, De Cordt Gilbert, De Koninck Rudy, De Vos Dirk, Hendrickx Eddy, 
Turkben Murat, Vancalsteren Luc, Verlinden Frank, Vermeulen Wilfried. 
Afwezig wegens ontslag: Van Gelder Kevin en Kennes Paul 
 

Verslag vorige vergadering:  
Geen opmerkingen 
 

Oude en nieuwe leden: 

Kennes Paul en Van Gelder Kevin nemen ontslag. 
Gysels Eugeen mogen we verwelkomen als nieuw lid. 
 

Arbitrage: 
Er wordt te weinig zelf voor vervanging gezocht wanneer men verhindert is. Dit is nochtans zeer 
goed mogelijk daar alle arbitrage roosters op de website staan, er een mail gestuurd word naar 
de betrokken personen en de website minstens elke maand vernieuwd word waarna een mail 
getuurd wordt naar alle leden ter info.  
 

Sport: 
Gewest kampioen 40 punten Vrij KB met promotie 55 VKB, 6e plaats nationaal, 
Gewestkampioen 160 punten kader 35/2 met promotie 220 kader, nationale finale op 20 en 
21/02. 
In ons lokaal wordt de Nationale finale 90 kader 35/2 georganiseerd op 20 en 21/02, allen op 
post.. 
 

Financiën:  
Het verslag van onze commissarissen Jan en Tom was in orde en lovend over de boekhouding. 
De betaling van de biljarts gebeurde in september . 
Het boekjaar werd zeer mooi afgesloten en de budgettering van dit seizoen toont nog steeds 
een mooi positief resultaat, zoals te zien is in de boekhouding. 
 

 Website: 
De nieuwe website loopt goed, een punt van aanpassing is misschien de kalender die een 
beetje gebruisvriendelijker kan worden. 

 



 Souper: 
Zoals andere jaren in Garage Willy, waarvoor dank aan de uitbaters, en zal zoals gewoonlijk 
doorgaan op de laatste zaterdag van september. 
 

Sint tornooi: 
Wegens een misverstand is de finale avond te laat gestart waardoor het erg laat is geworden 
die avond. Volgende maal beter opvolgen. 

 
Paastornooi: 
Het paastornooi  (Panache) gaat door op 8, 15 en de finale op 22 Maart. 
Op de finale avond kan Frédy B  niet aanwezig zijn (op welverdiend verlof) zodat iemand van 
het bestuur zijn functie zal moeten waarnemen.  
 

Kledij: 
Het huidige hemd is afgeschreven zodat kan uitgezien worden naar vervanging. 
De vraag tot sponsering  van SKM is voorbereid maar is uitgesteld wegens het overlijden van 
Irma, de vrouw van Roger V. D. Ven. Roger is mee betrokken is bij de onderhandeling, vandaar 
de vertraging . 
 

Rondvraag: 
-Nieuwe modernere scoreborden, moeten nog besproken worden. 
-De juiste faxnummers worden in de toekomst op de wedstrijdbladen gezet. 
-Bij arbitrage problemen zal de betrokken persoon ter verantwoording geroepen worden en 
word de arbitragebeurt alsnog naar later verplaatst (best zelf regelen dus). 
-Soms zijn er geen wedstrijdbladen BWM  e.d.(zelf te schrijven), biljartbezetting zelf controleren. 
-KBBB wedstrijden dienen zoveel mogelijk gemeden te worden op clubavonden. 
-Bert V.D. Bulck kan uitleg verschaffen over kegelspel. 
-Zijn er kandidaten om de organisatie van de fietstocht over te nemen zodat deze niet verloren 
gaat in de toekomst? 
 
 
 
De vergadering is afgesloten om 21.10 uur. 
 
 
 
Ruddy Van Den Bergh, 
secretaris BC DE LEUG 
 
 
 
 
 


