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1.Minnelijke schikking. 

Bij de afwezigheid op de Algemene en kalender vergadering zal er bij afwezigheid van 
een afgevaardigde een minnelijke schikking voorgesteld worden ten bedrage van  30,00 
euro aan de afwezige Club. 
 

2 Leden beheer en transfers..  
    Voor het moment werd het menu voor de Clubverantwoordelijken tijdelijk bevroren, 
    duidelijke uitleg zal gegeven worden op de kalender vergadering. 
    Alle transfers dienen te gebeuren via de Verbondskaarthouder met name Corthouts 
    Danny. 
    Zie het schrijven van de Koninklijke Belgische Golfbiljart Bond van een door de raad van  
    Bestuur overeen gekomen te volgen procedures. 
           
3. Indeling van de competitie.   
     a) BC Krijt op tijd             
         BC ’t Brouwershuis 
         BC  Erasmus  
         Deze clubs zijn om diverse redenen ontbonden. 
 
     b) BC Zolder, heeft één ploeg minder.             
          BC De Molen, heeft ook één ploeg minder. 
          BC La Passage, heeft ook één ploeg die wegvalt. 
          Dit gegeven heeft het zeer moeilijk gemaakt om het juiste evenwicht te vinden bij 
          het opmaken van de kalender voor het volgend seizoen. 
 
     c)  Indeling van de competitie: 
           Ere afdeling:  11 ploegen. 
           1ste afdeling:    9 ploegen. 
           2de afdeling:  10 ploegen. 
           3de afdeling:    8 ploegen. 
 
       d) De kalender van deze competitie is reeds consulteerbaar via het electronisch  
            wedstrijdblad van LGB. 
 
       



     e) Een financiële tegemoetkoming naar de clubs toe betreffende hun inschrijvingen  
         voor het komend seizoen, er zal enkel lidgeld dienen betaald te worden en geen  
         bijdrage (het aantal ploegen) voor de competitie en beker. 
 
      f) De gehouden  enquête. 
          Het merendeel van de binnen gekomen antwoorden hebben gestemd voor 1C wat 
          resulteert in het volgende: dat alles volgens het oude principe doorgaat, stap 1 was 
          indien er geen beperkingen waren i.v.m. het sluitingsuur, in stap 2 hadden we de 
          beperking met sluitingsuur 01.00 Hr maar daar lagen de antwoorden zo dicht bij 
          mekaar dat we tijdens de kalender vergadering een definitief besluit dienen te  
          nemen in samenspraak met de Clubs met de op dat moment geldende Covid 
          maatregelen.  
            
      g) De resterende beker finales: 
           Ere: De Kring – Club85 zijn onderling akkoord, vermoedelijke datum 11/11/2021. 
           Lokaal dienen ze onderling af te spreken. 
           1° ’t Karraet – Bij Mat Wellen gaat niet door wegens geen onderling akkoord. 
           2° De Molen – JZH akkoord, datum en plaats onderling af te spreken. 
           3° Kotem2 – De Stamgasten2 gaat niet door wegens geen onderling akkoord. 
 
  4. Nota. 
       Momenteel kan men nog altijd inschrijven voor de beker competitie voorafgaandelijk 
       op de trekking die zal doorgaan op de kalendervergadering op vrijdag 20/08/2021 om  
       20.00 Hr in zaal De Kring te Waterschei 
 
Namens het bestuur, 
Het secretariaat, 
Wirix.R. 

WR.                                                            


