
 

Algemene vergadering van 25 oktober 2016 in B.C. Welkom 

Afwezige clubs: De Poort – De Red Roos – Molleken - Sprinters 

1) Afroeping clubs 

2) Verwelkoming nieuwe clubs en spelers 

3) Hervorming huidige competitie 
Dit speeljaar hebben we minder vrije speeldagen, dit ook aangezien het BK al begint eind april, 
hierdoor zullen ook onze verbondskampioenschappen vroeger aangevat worden. 

4) Wedstrijdformulieren & ranking 
We vragen met aandrang dat de uitslagen correct en tijdig worden doorgestuurd. Ook de 
wedstrijdformulieren moeten tijdig ingediend worden. 
Problemen die al opgedoken zijn: 
- uitslagen verkeerd vermeld (SMS & wedstrijdblad) 
- wedstrijden die omgewisseld worden zonder het invullen van formulier 
- … 

5) “Onder voorbehoud” 
Wanneer een uitslag onder voorbehoud wordt gespeeld naar aanleiding van eventuele zaken, mag 
men enkel en alleen de woorden “onder voorbehoud” vermelden op het wedstrijdblad. De uitleg 
mag niet op het wedstrijdblad, dit is voor in het verslag. 
Wanneer men na het indienen van het wedstrijdblad waarop “onder voorbehoud” wordt vermeld, 
moet er alsook een verslag worden ingediend bij de Klachtencommissie. Zo niet, wordt deze 
geklasseerd. 

6) Uitstellen van matchen 
Aangezien sommige clubs een loopje nemen met de wedstrijdreglementen ivm het uitstellen van 
matchen, wordt vanaf heden het reglement strikt toegepast. D.w.z. uitstellen kan, maar ten 
laatste tot de volgende donderdag tenzij overmacht. 

7) LW 
We willen erop wijzen dat iedere speler zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen letterwaarde. 
Indien dit niet correct is, kan men steeds correctie aanvragen bij Marnick. 

8) Kaarten GVA 
Voor nieuwe spelerskaarten van GVA, wordt er vanaf heden een nieuwe regeling in voege 
gebracht. 
Binnenbrengen van maandag t.e.m. woensdag  eerstkomende zaterdag spelen 
Voor de BGB-lidkaarten zijn we steeds afhankelijk van de kaarthouden van BGB. 

9) Klachten 
We zouden een voorstel willen doen om minsten 1 officiële wedstrijdleider te hebben per club. 
Dit zou vele problemen kunnen oplossen. 

10) Boetes 

11) Uitdelen boekjes 

12) Slotwoord voorzitter 


