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    Verslag kalender vergadering van 17 augustus 2019.                          
       
    Aanwezige Clubs: BC De pelikaan, BC De flipper, BC De 
Molen, BC Onder Ons, BC Roes Boys, BC ’T Sjasse, BC ’T 
Karraet, GBC Voelender, GBC Nooit Gedacht, BC SV Zolder, 
BC De Smid, GBC De Stamgasten, BC Nine Ball, BC 
Damburg, BC JZH, BC Krijt op Tijd, BC Brouwershuis, BC 
Pelt, BC Club 85, BC Bij Mat Wellen. 
Verontschuldigd: BC Ponderoza.             
                              

     Opgericht in 1973  
     Inschrijving n° 15 

     Rekening n°  IBAN BE48 8600 0681 3927                                               
                            BIC SPAABE22 

 

1. Midweek competitie. 
 

                   Tot nu toe zijn er 5 clubs die zich ingeschreven hebben om deel te nemen aan die midweek  
                   competitie. 
                   Gezien er niet meer clubs ingeschreven hebben om het deelnemende aantal van 10 te bekomen, zal  
                   deze competitie niet doorgaan. 
 

2. Nieuw uitgewerkt competitieformat. 
 
Ter bespreking in de clubs is er een uitgewerkt document meegegeven om dit dan in iedere club 
plaatselijk te bespreken en om hun standpunten aan het bestuur over te maken voor december 2019. 
 

3. Voorstelling nieuwe clubs. 
 
Zie in het kalenderboekje dat aan elke club is mede gegeven. (Bij Mat Wellen) 

 
4. Trekking beker competitie. 

 
Zal gepubliceerd worden via onze web-side, een copy werd gegeven aan iedere aanwezige Club. 

 
           5.   De 30 seconden regel. 
 
                 Betreffende de klok en de 30 seconde regel. De toepassing blijft zoals ze in het voorbije  
                 seizoen 2018-2019 werd toegepast, Zie in de reglementen zoals er de tekst in werd  
                 opgenomen op de vorige algemene statutaire vergadering. 
 
           6.   Varia. 
 
                   - Het strafpunt Nr 3 in de bos mag enkel nog gebruikt worden als strafpunt een en twee  
                     bezet is. 
                   - De schietlijn moet door getrokken worden tot aan de vliegerkader, mag een paar 
                     centimeter doorgetrokken worden in de vlieger kader om het meten te vergemakkelijken 
                   - Het doortrekken van deze schietlijn heeft geen invloed op de hoeveelheid kaders. 
                   - Het systeem om alle manches te laten mee tellen zal besproken worden op de 
                     volgende vergadering in februari waarna een stemming zal volgen, indien er  
                     veranderingen zouden volgen uit de stemming zal dat voor het komend seizoen van  
                     toepassing zijn. 
 

Namens het bestuur, 

Het secretariaat, 

Wirix.R. 

WR. 


