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1. De kampioenschappen 2018. 

 

      Wat de Limburgse kampioenschappen betreft, zal men niet mogen deelnemen en spelen 

      indien men niet in de verplichte kledij komt aantreden om te spelen.   

Deze verplichting zal strikt toegepast worden. 

Ook de aanvang van de trekkingen en de schiftingen zullen strikt toegepast worden. 

Op zaterdag 7 April 2018, duo's hoge en lage reeks, zal men moeten aanwezig zijn voor 

de trekking om 12u30. De schiftingen vangen dan aan om 13u.  

Op zaterdag 21 April 2018 zijn de schiftingen en aanvang voor de reeksen A en B voorzien 

om 10u30. Daarop volgen de reeksen C en D die dan aanvangen om 12u. 

De trekking van de eerste rond zal gebeuren via de computer 

Oude gloriën vangen aan om 16u – de Veteranen om 17u – de Dames hoge en lage reeks 

om 17u en de beloften en jeugd ook om 17u. 

De inschrijvingen voor de Limburgse kampioenschappen moeten tegen 26 Maart 2018 

binnen zijn bij Smeets Martin, Hezerstraat 49 te 3640 Kinrooi. 

De boekjes voor in te schrijven voor zowel de Limburgse als de Verbonds 

kampioenschappen zullen uitgedeeld worden op de statutaire vergadering. 

 

2. De Algemene statutaire vergadering. 

 

     Op zaterdag 03 Maart 2018 om 14u zal er een algemene statutaire vergadering plaats 

     vinden in zaal van BC De Kring te Waterschei-Genk. Alle clubs zullen nog een schrijven  

     met de agenda punten ontvangen.  

              

3. Schrijven aan BC 't Karraet. 

 

     BC 't Karraet zal een schrijven ontvangen van het bestuur betreffende de wedstrijden 

     van 08/12/2017  BC Krijt op tijd tegen BC 't Karraet 3 

     van 05/01/2018  BC Kotem tegen BC 't Karraet 3 

     Wegens het te weinig opstellen van basis spelers, zie art. 112 van de reglementen, 

     verliezen zij, BC 't Karraet 3, hun wedstrijden met 6 tegen 0. 

     De individuele behaalde punten blijven behouden. 

     De club zal in toepassing van art.112 van de reglementen,  hierover nog een schrijven 

     ontvangen. 

 

 



 

 

 

4. Aanpassing ploegencijfer. 

 

      Vanaf 11 Januari 2018 zal het ploegencijfer van speler Rudi Nouboers  nr: 4151      

      aangepast worden van NA 4 naar NA 3.       

      Ook in SV BC Zolder zal vanaf 23 Januari 2018 het ploegen cijfer van speler 

      Van de Put Patrick aangepast worden namelijk, van  SV Zolder 6  naar SV Zolder 3. 

 

5. Wedstrijden verschuiven. 

 

De aanvraag van BC Ponderosa om hun wedstrijd van 10/11/2017 te verplaatsen 

wegens problemen in het lokaal door de jaarlijkse viering van Sint-Maarten(vuur), tot 

op heden hebben wij niets meer gehoord van een nieuwe speel datum. 

Het betreft hier de wedstrijd van BC Ponderosa 2 tegen BC ‘t Karraet van 10/11/2017. 

      Het Verbonds Bestuur heeft besloten dat de beide clubs dit onder elkaar moeten 

      oplossen conform de reglementering. 

 

6. Uitnodiging BGB. 

 

      De BGB nodigde van elk verbond max. 3 pers. uit op hun jaarlijkse nieuwjaars receptie 

      dewelke zal aanvangen om 11u30 op 03/02/2018 gevolgd door een vergadering met de 

      verbonden. 

      De vergadering met de verbonden zal daarop volgend om 13u30 aanvangen. 

 

7. De Nat.Statutaire BGB vergadering. 

 

      De algemene statutaire BGB vergadering zal plaats vinden op 24 Februari 2018. 

 

8. De digitalisering. 

 

      De digitalisering zal de toekomst worden van de BGB en de verbonden. Dit zal 

      allemaal tijdig uitgewerkt worden. 

 

9.   Varia. 

       

      De volgende Bestuurs vergadering zal plaats vinden op dinsdag 20 Februari 2018 om 20u. 

      In het lokaal van BC De Kring te Waterschei-Genk. 

 

 

 

 

Namens het bestuur, 

Het secretariaat, 

Wirix.R. 
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