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                                                                            Verslag alg.stat.vergadering van de 
                                                        Limburgse Golfbiljart Bond op 29 feb.2020.       
 
                                                       Aanwezig het bestuur: Noten.V. – Corthouts.D. –  
                                                                                   Smeets.M. – Kesters.R. – Coenen J. 
                                                                                   en Wirix. R.             

Opgericht in 1973                                     Aanwezige Clubs: BC De Lux 79 – BC De Kring – BC De     
Inschrijving n° 15                                                         Molen – BC De Pelikaan – BC De Flipper 
Rekening n° IBAN BE48 8600  0681 3927               BC Onder Ons – BC Roes Boys – BC ’t Jasse  
                       BIC SPAABE22                                       BC Voelender – BC Nooit Gedacht –                                  

                                                                                   SV Zolder – BC De Smid – BC De  Stam- 
                                                                                   Gasten –  BC J.Z.H. – BC Krijt op Tijd –  

                                                                       Verontschuldigd: BC Kotem – BC Brouwershuis, 
                                                                                                        Claes R. 
                                                                       Afwezig: BC Ponderoza – BC ’t Karraet – BC Nine Ball 
                                                                                        BC Damburg. 

1. De voorzitter opende de vergadering door alle Clubs welkom te heten en door te 
vermelden dat deze vergadering zou bestaan uit twee luiken waaronder het 
statutair gedeelde en vervolgens de algemene vergadering met de Clubs 
 
De alg. statutaire vergadering. 
 
 

De vergadering werd geopend met het statutair gedeelte, statutaire ontslag name en 
herverkiezing van enkele bestuursleden.  Aanwezig 24 stemgerechtigde, bestuursleden en 
de aanwezige Club verantwoordelijken.    
 
De voorzitter:  Noten Valentin      24   Ja stemmen   0  tegen  en  0 onthoudingen. 
 
De secretaris:  Wirix  Raymond     24   Ja  stemmen  0  tegen  en  0  onthoudingen.      
 
Bestuurslid:      Kesters  Roger        24   ja   stemmen  0  tegen  en  0  onthoudingen.     
 

De alg. statutaire vergadering werd afgesloten en de algemene vergadering werd     
geopend. 
  

    1.    Aanpassing van de statuten. 
 
De nieuwe statuten zijn door alle verbonden goed gekeurd en zullen later aan alle 
verbonden en clubs bezorgd worden na een grondige aanpassing van ons innerlijk 
reglement getoetst aan de BGB reglementering. 
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2. Aanpassing van de letterwaarde. 
 

NA en ND:  deze spelers kunnen reeds na 5 gespeelde wedstrijden een nieuwe 
letterwaarde aanvragen. In de toekomst zal dit automatisch door de BGB zelf aangepast 
worden. Dit gebeurd dus in de toekomst voor alle spelers van alle verbonden. 
De aanvragen voor lidmaatschap zal in de toekomst ook, het schriftelijke vervangen 
worden door het elektronische. 
 

3. Het nieuwe punten systeem voor volgend seizoen. 
 

Bij stemming is er volgende uitslag. 
Er waren 12 Ja stemmen  -  2 stemmen voor behouden  en    8  neen stemmen. 
 
Het nieuwe systeem zal dus aangevraagd en toegepast worden. 

 
 

                                                                                      
4. De standaard normen. 

Deze zijn van toepassing voor alle 10  verbonden, er zullen geen uitzonderingen 
toegestaan worden. 
 

5. Het digitaal clubadressen bestand. 
Deze is op de website van de BGB op te halen en eventueel uit te printen. 
Deze kunnen zo ook op je gsm geplaatst worden door de URL te kopiëren . 
 

6. Tijd besparende maatregelen. 
De scheidsrechter zal na het leiden van zijn wedstrijd na afloop de ballen voor de volgende 
wedstrijd al, poetsen en opleggen. Daarna mag er één opstoot geoefend worden en 
daarna moet de wedstrijd starten. Ook mag er mits onderling akkoord de wedstrijd tussen 
half acht en acht uur al gestart worden. 
De belle eventueel met 3 ballen spelen. Dit zal getest worden in ere afdeling voorlopig 
éénmalig gedurende één jaar, na afloop zal er dan een evaluatie plaatsvinden omtrent de 
tijdswinst, reglementering hieromtrent zal nog uitgewerkt worden. 
 

7. De Limburgse en de verbonds kampioenschappen. 
De desbetreffende documenten worden ter plaatse na afloop van de vergadering 
uitgedeeld. 
 

8. De Belgische kampioenschappen. 
Deze zullen dit jaar plaats vinden in Ninove, er is een affiche aan alle clubs overhandigd. 
 

9. Mededelingen algemeen. 
a.-Vanaf het seizoen 202-2021 zal bij het einde van de competitie voor het bepalen van de 
stijgers of dalers bij gelijke punten een test wedstrijd gespeeld worden tijdens de verbonds 
kampioenschappen. 
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b.-Vanaf het seizoen 2020-2021 bij het meten met de lasermeter zal de volgende regel van 
toepassing zijn, wanneer men een bal meet met de lasermeter en de twee rode 
laserpunten raken de bal aan beide kanten zal deze bal als bal op de lijn gegeven worden. 
Voor het meten met het blokje zal de volgende regel van toepassing zijn, wanneer in het 
gaatje de lijn zichtbaar is zal deze bal als bal op de lijn gegeven worden. 
c.-Om deel te nemen aan de verbond en Limburgse kampioenschappen is er een voorstel 
gedaan, deze spelers dienen 6 wedstrijden gespeeld te hebben in het desbetreffende 
verbond. 
Standpunt van LGB zal gestemd worden door de werkende leden op de algemene 
vergadering met de verschillende verbonden. 
d.-Oproep voor kandidaten officiële wedstrijdleider. Er worden kandidaten gevraagd om 
opgeleid te worden als officiële wedstrijdleider. 
Zij zullen dan opgeroepen worden om een examen af te leggen. 
e.-De interland 2020, deze zal doorgaan in Wessem-Nederland. 
Deze zal georganiseerd worden door de Nederlandse Golfbiljart Bond in de harmonie zaal. 
Het verbond LGB dient de volgende spelers af te vaardigen wanneer deze valt op een paar 
jaar:  1 X B speler; 1 X D speler; 1X oude gloriën of veteranen  en  1  speelster bij de dames. 
Deze selectie zal voortvloeien uit de verbondskampioenen bij de verschillende disciplines, 
wanneer dat iemand belet zou zijn zal de tweede plaats in aanmerking komen. 
f.-De splitsing van een club, indien tijdens het seizoen een ploeg wenst af te splitsen van 
zijn club en er is geen akkoord tussen de verlatende club en de club, dan kan het 
verbondsbestuur uitzonderlijk de splitsing toestaan. 
Idem voor wat betreft een speler die midden seizoen wil vertrekken. 
      

10. Varia. 
- De 10 ballen gereed leggen voor de bezoekende club om in te spelen. 
- De uitnodigingen voor de algemene vergaderingen op de site zetten – LGB – Live. 
- Voor het afsluiten van de wedstrijden, het eind uur van de wedstrijd vermelden bij 
   het afsluiten van het wedstrijdblad. 
-De adres bestanden op de site zetten.  
           
   
 
Namens het bestuur, 
Het secretariaat, 
Wirix.R. 

WR.                                                            


