
                                                                     Algemene vergadering met de Clubs op  
                                                  19/06/2020.  
                                                  Aanwezig Bestuur: Noten Valentin, Smeets Martin,     
                                                          Wirix Raymond en Corthouts Danny. 
                                                           Verontschuldigd Bestuur: Kesters Roger, Coenen   
                                                           Johan en Claes Ronny.                                                        

 
Inschrijving Nr 15 
Rekening Nr IBAN BE48 8600 0681 3927 
                       BIC SPAABE22 
 
Aanwezige Clubs: BMW, DKR, DMO, DST, JZH, KAR, KOT, L79, NG., OO, PELT, RB, SJAS, 
                                 SVZ, en VOEL. 
Verontschuldigd Clubs: CL85, DSM en PON. 
Afwezige Clubs: DAMB, BWH, DPK, ERAS, FLIP, KROT en LPAS. 
 
1. Openstaande Bekerwedstrijden. 
 

De volgende Clubs dienen de Voorzitter Noten Valentin in te lichten indien ze deze finales 
nog wensen te spelen. 
Ere Afdeling tussen De Kring en Club 85. 
1° Afdeling tussen ’t Karraet 2 en Bij Mat Wellen. 
2° Afdeling tussen De Molen en JZH. 
3° Afdeling tussen Kotem² en De Stamgasten². 
Gelieve per mail te antwoorden en dan zal er tijdens de kalender vergadering in augustus 
deze antwoorden besproken worden. 

 
2. Sluitingsuur van de Horeca. 
 

          Indien de Federale of Nederlandse regering bij aanvang of tijdens het seizoen 
beperkingen oplegt met betrekking tot het sluitingsuur van onze Horeca zaken dienen we 
een aantal scenario’s uit te werken waar ieder Club zijn voorkeur dient uit te spreken in 
samenspraak met de leden en de uitbater, dit antwoord dient gestuurd te worden naar 
de Voorzitter voor 01 augustus 2021 door middel van mail of SMS. 
Iedere Club werd door middel van een apart schrijven in kennis gesteld. 

 
3. De belle in Ere afdeling met drie ballen, doortrekken naar alle afdelingen? (tijdswinst)  
 
          Voor de Clubs van Ere Afdeling was dit al beslist, voor de andere Afdelingen werd 
gevraagd dit te bespreken met hun Leden en zal terug op de agenda geplaatst worden in 
augustus. 
 
4.  Digitalisering van de Clubovereenkomsten 
           
          De GDPR wetgeving (General data Protection Regulation) kortom de privacy wetgeving 
werd uitgelegd aan de aanwezige Clubs in verband met hoe we omgaan met hun 
persoonlijke gegevens en hoe die afgeschermd worden. 



 
          De nodige uitleg werd gegeven hoe de Clubovereenkomsten via de digitale weg dienen 
verlengd te worden, iedere Club werd in het bezit gesteld van een paswoord om in te 
loggen. 
De afwezige Clubs zijn allemaal via mail in kennis gesteld van de nodige documenten om 
deze Clubovereenkomsten te verlengen na akkoord met hun leden. 
Deze Clubovereenkomsten dienen afgerond te zijn op 18 Jul 2021, de leden die hun 
Clubovereenkomst niet verlengen komen automatisch op een transfer lijst te staan waar 
tijdig verdere uitleg over verspreid zal worden. 
 
  
5.  Mededelingen vanuit het LGB bestuur. 
 

De toelating om terug te mogen biljarten in de Horeca werd door de 1° Minister medegedeeld  
na afloop van de veiligheidsraad op 18 juni 2021 en met ingang op 27 juni 2021 met de volgende 
tekst: Horecazaken mogen ook opnieuw tot 1 uur ’s nachts openblijven. En caféspelen zijn 
opnieuw toegelaten, maar er moet wel een mondmasker gedragen worden. 
Hopelijk krijgen onze Nederlandse collega’s ook snel goed nieuws in verband met de golfbiljart. 
 
De aanwezige Clubs werden door Martin in het bezit gesteld van hun inschrijvingsdocument voor 
het volgend seizoen, gelieve het ingevulde document zo snel mogelijk te bezorgen aan Martin, de 
afwezige Clubs zullen dit per mail ontvangen. 
 

6.  Varia. 
  
      Door de grote afwezigheid van Clubs werd er gevraagd een minnelijke schikking voor te 
stellen bij afwezigheid waar alle aanwezige Clubs eenparig mee akkoord gingen. 
Het bedrag van minnelijke schikking zal besproken worden op de eerst volgende 
bestuursvergadering en zal toegepast worden op de kalender vergadering van augustus. 
 
7. Slotwoord. 
 
     De Voorzitter bedankte alle aanwezigen voor hun komst en hopelijk kunnen we het 
nieuwe seizoen normaal opstarten zonder restricties. 
 
8.  Volgende vergadering  
 
      De volgende vergadering met de Clubs zal plaats vinden in augustus 2021, de juiste 
datum van deze kalendervergadering zal nog medegedeeld worden. 
 
 
Namens het bestuur, 
Het secretariaat, 
Wirix.R.                 

  WR.                                                            


