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    Limburgse                                                     

                                                                Verslag bestuurs vergadering van de                                                       

                                                          

                                                                Limburgse Golfbiljart Bond van 22 Januari 2019.                                  
                    

 

 

                  Golfbiljart Bond                   Aanwezig:  Noten.V. – Smeets.M. – Corthouts.D.                        
    Opgericht in 1973                                                               Kesters.R. – Coenen.J. en  Wirix.R.             
    Inschrijving n° 15                                   Verontschuldigd:  Claes.R                        
    Rekening n°  IBAN BE48 8600 0681 3927  Afwezig:  Gielen.J.  
     BIC:  NICABEBB                                                                                               
                                                                                                            

    1.  Reglementen. 

          -  De schietlijn:  Deze zal door getrokken worden tot aan de vlieglijn, dit met ingang 

                                      van het seizoen 2019 – 2020. 

-   Het kaderspel: Voorstel afschaffen binnen kaders.  Dit is terug naar de verbonden verwezen. 

                        Een beslissing komt er dan na een volgende overleg vergadering. 

-   Het strafpunt: Terug gekoppeld naar de verbonden. De Limburgse Golfbiljart Bond behoud    

                       haar huidige toepassing van max 3 millimeter achter de doeldop of in de bos. 

-   De inspeeltijd: Dit punt is ook terug naar de verbonden verwezen. Beslissing eveneens op het  

                       volgende overlegmoment. 

 

     2.  De Letterwaarde. 

          Het voorstel om een nieuwe berekening van de letterwaarde middels de ELO toe te passen,  

          is aanvaard. Het zal voorlopig een jaar proefdraaien naast het bestaande systeem en na een  

          evaluatie zal het gebruikt worden voor de berekening van de letterwaarde  van het seizoen  

          2020-2021.  

 

     3.  De kampioenschappen van de Limburgse Golfbiljart Bond en de Limburgse kampioenschappen. 

          De brochures voor in te schrijven voor de Limburgse en de Verbondskampioenschappen zijn  

          klaar. De tekst betreffende de te dragen kledij op de kampioenschappen is een weinig  

          aangepast. Dit betreft vooral en alleen voor de verbondskampioenschappen (De Limburgse 

          Golfbiljart Bond). 

 

     4.  De interland op 13 April 2019 te Genk, België - Nederland 

          De volgende spelers zijn de deelnemers voor LGB tijdens deze interland: 

          Bij de jeugd of beloften is dat:  Brian  Gerits 

          Bij de dames is dat:   Claessens  Cathy, Claessens Nancy werd reeds aangeduid door de NLGB 

          In de C reeks is dat:  Nassen  Yvo. 

 

     5.  Klacht van BC Onder Ons. 

          De speler Klaps Jean Pierre zal zelf zijn verontschuldiging aanbieden en overmaken  

          aan Inglima Carmelo, dit kan per e-mail, sms en/of via messenger.   

 

    6.  Betreft bedreiging per mail schrijven van BC Maasgolf. 

         Het betreft een gebeurtenis tijdens de wedstrijd van BC Club 85 en BC Maasgolf.  

          Na de fysieke bedreiging bij Club BC 85 vinden wij dat er eens ernstig moet op getreden worden  

          tegen zulke agressieve en bedreigende voorvallen. Het bestuur heeft hier nota van genomen en 

          zal in samenspraak met de BGB een reglements wijziging voor te stellen.  
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      7.  Mail van BC Roes Boys. 

            Omdat de biljart in BC Roes Boys op 1 Februari 2019 bezet is door een competitie wedstrijd van 

            BC Roes Boys 2  tegen  BC Brouwershuis, zijn we genoodzaakt de wedstrijd van 1 Februari 2019  

            van  BC Pelikaan 3 en BC Roes Boys 2  te laten doorgaan in BC Pelikaan op 1 Februari 2019. 

            Dus op 1 Februari 2019  BC Pelikaan 3 tegen  BC Roes Boys 2  en later de terug wedstrijd op 

            1 Maart 2019  BC Roes Boys 2  tegen  BC Pelikaan 3. Deze wijziging is doorgevoerd op de  

            Bestuursvergadering van 22 Januari 2019. 

 

       8.  Wedstrijd Roes Boys - Pelikaan 2  van 14  December 2018. 

            Het betreft hier een overtreding  tegen het vermelde  in art.93 punt 2 van de reglementen. 

            BC Pelikaan heeft een speler als vierde speler opgesteld die niet aanwezig was en tevens is die speler 

            tot het einde van de wedstrijd niet aanwezig geweest. 

            Bij het opstellen van speler vier was wel speler vijf aanwezig.  

            In toepassing van het vermelde art. 93 punt 2,  verliest BC Pelikaan haar wedstrijd met 6 - 0.  

            De spelers die gespeeld hebben behouden hun behaalde punten voor de punten classering. 

 

       9.  Mail schrijven van J.Z.H. 

            Dit wordt op het einde van het seizoen verrekend. 

 

     10.  BC ’t Karraet. 

            Het ploegen cijfer van speler  Baeten  Marinus blijft behouden, zijn ploegencijfer blijft dus 1. 

 

     11.  Varia. 

            Volgende vergadering is onze jaarlijkse algemene statutaire vergadering die zal haar doorgang 

            vinden op 2 Maart 2019 om 14 uur in de zaal van BC De Kring te Waterschei-Genk. 

 

            Het bestuur komt reeds om 13 uur samen. 

 

 

     Namens het bestuur, 

     Het secretariaat, 

     Wirix.R. 

         WR 
             

            
                                                                             
                                                
 

                                                       
 


