
 

Algemene vergadering van 06/12/2018 in lokaal B.C. Welkom 

1) Afroeping clubs 

Afwezige clubs: De Poort – De Red Roos - Leeuwkens 

2) 1 minuut stilte 

3) Bestuurwissel 
Rond de nieuwjaarsperiode zal er een bestuurswissel plaatsvinden in ons Bestuur. Jos Van 
Ransbeeck stopt na 10 jaar als schatbewaarder in het Verbond Aalst. Wij bedanken hem trouwens 
voor al die jaren dienst en wensen hem nog veel biljartplezier. 
Nieuwe verdeling van de functies: 
Secretaris & schatbewaarder: Dimitri VC 
Ranking: Patrick Van Droogenbroeck 

4) Elektronisch wedstrijdblad (EW) 
Vanaf het seizoen 2019-2020 zal het EW zijn intrede doen in ons Verbond Aalst. Dit ook omdat er 
in de toekomst veel zaken aan het EW zullen gekoppeld worden (transfers, lidmaatschap, 
ranking,…) 
Midden augustus 2019 zal Nick De Groote van het Hoofdbestuur BGB een voorstelling komen 
geven van het EW. Daarop zullen alle kapiteins van de ploegen uitgenodigd worden. Het EW zal in 
de toekomst een taak zijn ook voor Patrick Van Droogenbroeck. 

5) Boetes 
Wijziging i.v.m. de boetes, deze zullen niet meer moeten betaald worden op de algemene 
vergadering, maar zullen steeds uitgedeeld worden aan de betrokken clubs waarop deze dan de 
het bedrag van de boete mogen overschrijven. 

6) D4/transfers 
Vanaf 31/12 zullen er geen D4 of transfers meer kunnen gebeuren. 
Er kan dan enkel nog aangesloten worden voor deelname aan kampioenschappen. 

7) Onderhoud biljarts 
Het Bestuur vraagt uitdrukkelijk wat meer onderhoud te willen doen aan de biljarttafels, hiermee 
bedoelen we lijnen, doelgaten, staat van het laken,… Iedereen vindt het trouwens veel plezieriger 
om op een goed onderhouden biljart te mogen spelen. 

8) Reglementeringen 
De reglementeringen kan men nog steeds terugvinden op de site van BGB en in het jaarboekje van 
het Verbond Aalst. 

9) Lokaalsverandering 
Er zijn dit jaar al wat lokaalsveranderingen gebeurd. Hierbij moet wel gezegd worden dat er steeds 
een 2/3de meerderheid moet zijn voor verandering van lokaal. De mensen die niet akkoord ermee 
gaan kunnen nadien ook nergens anders meer spelen in dat speeljaar. 

10) Trekking beker vrijdag- en zaterdagreeksen 

11) Uitdelen boekjes 

12) Slotwoord voorzitter 


