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    Limburgse                                                    Verslag alg.stat.verg.van de Limburgse Golfbiljart Bond  

                                                                      op 02 Maart 2019.                               

 
                                                                         Aanwezige clubs: BC Arena – BC De Kring – BC De   

                                                                                                        Molen – BC De Pelikaan –  

                                                                                                        BC Kotem  – BC ‘t Sjasse                 
                                                                                          BC Onder Ons – BC ‘t Karraet   

                 Golfbiljart Bond                                               BC De Maasgolf – BC Centrum 

                                                                                                        BC SV Zolder – GBC De Stamgasten 

    Opgericht in 1973                                                                       BC Nine Ball – BC JZH – BC Pelt          
    Inschrijving n° 15                                                             GBC De Paol – BC Brouwershuis 

    Rekening n°  IBAN BE48 8600 0681 3927                                BC Krijt op Tijd – BC Club 85 
    BIC:  NICABEBB                                                                                  BC Het Aambeeld. 

                                                                          Afwezige clubs:  BC Ganzenbroek – BC Ponderoza -   

                                                                                                                      BC Roes Boys – GBC Nooit Gedacht - 

                                                                                    BC De Smid – BC Flipper – BC Damburg.     

 

1. Opname aanwezige clubs en openingswoord van de voorzitter.  
    Er waren 20 clubs aanwezig en 7 clubs afwezig zoals bij aanvang opgenomen is geworden. 

    Tevens werden er enkele adres wijzigingen genoteerd. 

 

2.  Statutair ontslag en herkiezing van bestuursleden. 

     Volgende stem uitslagen werden genoteerd:  

     Coenen Johan: 26  ja  stemmen  0  neen stemmen  en  0  onthoudingen. 

     Claes  Ronny:  26  ja  stemmen   0  neen stemmen  en  0  onthoudingen. 

     Er is één club die zich later in de vergadering bij de groep gevoegd heeft. 

     Smeets Martin:  24 ja stemmen  -  2  neen stemmen  en  1 onthouding. 

     Corthouts Daniël: 27  ja stemmen  0  neen stemmen   en  0  onthoudingen. 

     Bij deze zijn de statutaire verplichtingen betreffende de samenstelling van het bestuur weer  

     officiëel nagekomen. 

 

3.  Overleg momenten BGB. 

     Deze werden op de nat.BGB vergadering door verwezen naar de verbonden om aldaar te  

     bespreken. Het Limburgse Golfbiljart Verbond heeft volgende standpunten ingenomen: 

     a. De schietlijn wordt door getrokken tot aan de vliegerlijn. Dit werd goed gekeurd. 

     b. De binnenkaders wissen/verwijderen. Dit werd unaniem door het verbond LGB verworpen. 

     c. Het strafpunt in de bos (tussen de dopen in het midden van de biljart) mag slechts gebruikt  

         worden als de strafpunten 1 en 2 aan het doel bezet zijn. Ook hier is het verbond LGB 

         unaniem tegen en wil het bestaande behouden. 

     d. De inspeel tijd van 19u30 afschaffen en inspeeltijd geven bij aanvang van 1ste en 2de   wedstrijd, 

         bij de 3de en 4de wedstrijd en later bij aanvan van de 5de en 6de wedstrijd. 

         Het verbond LGB (De Limburgse Golfbiljart Bond) wil dat de beslissing hieromtrent door 

         de thuis en bezoekende clubs zelf terplaatse genomen moet worden. 

 

4.  Evaluatie gebruik van het electronisch wedstrijdblad.     

In grote lijnen en algemeen bekeken kunnen wij de evaluatie van het ingebruik nemen van het  

electronisch wedstrijdblad als zeer positief bevestigen. 

  

5.  De Limburgse en de verbondskampioenschappen (LGB). 

     Alle aanwezige clubs hebben vandaag hun brochure voor de kampioenschappen terplaatse  

     ontvangen en kunnen zodoende hun inschrijvingen voor de verschillende deelnames door spelers 

     van hun club in de verschillende diciplines waarin ze deelnemen, inschrijven. 

     Deze moeten tijdig zoals voorgeschreven binnen gestuurd worden. 
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6.  Binnen gestuurde vragen en/of voorstellen. 

      

     Vraag van de Kring, het gebruik van de klok. 

     Er is maar één (1) club voorstander voor het gebruik van de klok. 

     De andere meerderheid van de clubs is voorstander om het verplicht gebruik van de klok af te 

     Schaffen. Wel zal er een evaluatie opgemaakt worden betreffende het tijdsgebruik dit seizoen. Men 

     mag altijd een andere wedstrijdleider vragen indien er zich mistoestanden voordoen en het  

     tijdsgebruik en er niet op gereageerd wordt. 

      

     Vraag van BC Pelikaan – om de opstootbal die in de kleine driehoek komt te liggen verplichten om 

     te doelen en niet meer te laten liggen om met een andere bal deze over de band proberen te doelen. 

     Zal overgemaakt worden aan BGB.  

       

     Vraag van de Maasgolf, Motivering voor de genomen beslissing inzake voorval Club 85 - Maasgolf 

     te versturen naar beide Clubs, brief werd voorgelezen door Drenth Joost. 

     De voorzitter zal motivatie versturen. 

 

     BC SV Zolder vraagt om elke manche te laten tellen als een punt, gewonnen of verloren. 

     De voorzitter zal desbetreffende een tekst opmaken en aan alle clubs overmaken die dan hun 

     mening en beslissing hier omtrent kunnen kenbaar maken. 

 

     BC Club 85 – vraag of het doortrekken van de schietlijn een bijkomend kader is. Hierop 

     is negatief geantwoord, dus het is geen bijkomend kader. 

 

      De stamgasten, vraag om een soort gelijke competitie als PDB uit te werken voor een midweek 

      competitie met 2 spelers voor het komend seizoen, zal uitgewerkt worden en voorgesteld worden op 

      de verbondskampioenschappen in april 2019. 

 

7.  Varia. 

    

     Volgende bestuurs vergadering zal plaats vinden op 26 Maart 2019 om 20u 

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

 

 

Namens het bestuur, 

Het secretariaat, 

Wirix.R. 

   

WR  
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