
                                                                     Verslag statutair en algemene vergadering van  
                                                  de Limburgse Golfbiljart Bond op 26 mar 2022.        
 
                                                         
                                                                                      
                                                                                     
                                                                 
 

1. Opname van alle aanwezigheden. 
 

Aanwezig: De Kring, De Molen, Kotem, Onder Ons, Roes Boys, Sjasse, Nooit Gedacht, 
Zolder, JZH en Bij Mat Wellen. 

      Afwezig: De Pelikaan, Lux 79, Flipper, Ponderoza, Karraet, Voelender, De Smid, 
      De Stamgasten, Damburg, Pelt, Club 85. 
Voor de afwezige Clubs zal de overeen gekomen minnelijke schikking toegepast worden. 
 
2. Opening van de statutaire vergadering, ontslag bestuurders en herverkiezing. 
 
- Noten Valentin (voorzitter) uittredend en stelt zich herkiesbaar. 
- Wirix Raymond (secretaris) uittredend en stelt zich herkiesbaar. 
- Kesters Roger (Lid van de raad van bestuur) uittredend en stelt zich herkiesbaar. 
 
Alle drie bestuursleden behaalden maximum van de stemmen en zijn zo terug verkozen voor 
de periode van twee jaar. 
Na deze stemming werd de statutaire vergadering afgesloten en werd de algemene 
vergadering geopend met punt 3 
 
3. Aanpassing letterwaarde NA en ND. 
 
Nieuwe leden zullen bij aansluiting automatisch een C krijgen, na 10 wedstrijden gespeeld te 
hebben kan een herwaardering aangevraagd worden door de Clubverantwoordelijke aan de 
Verbondskaarthouder. 
 
4. Periode voor het tekenen van de Clubovereenkomsten en Transfers. 
 
- Clubovereenkomsten door de spelers via de Clubverantwoordelijke in de periode van: 
01/03/2022 – 25/05/2022. 
- Transfers door de spelers via de Clubverantwoordelijke van de nieuwe ploeg of via de 
Verbondskaarthouder in de periode van 10/06/2022 – 30/06/2022. 
- Nieuwe aansluitingen via de Clubverantwoordelijke of Verbondskaarthouder van: 
01/07/2022 – 31/12/2022. 
- Verbonds overgangen (D4) en Nationale overgangen via de Verbondskaarthouder van: 
01/07/2022 – 31/12/2022. 
Adreswijzingen kunnen heel het jaar door via de Clubverantwoordelijken (gratis). 
  
 
 



 
5. Zakkers en dalers huidig speelseizoen en herschikking v/d afdelingen. 
 
Er zal getracht worden de afdelingen naar boven toe op te vullen naar minimum 12 ploegen 
per afdeling rekening houdend met ploegen die eventueel zouden bijkomen of wegvallen, 
dit heeft mogelijk het gevolg dat er geen derde afdeling meer overschiet. 
 
 
6. Speelwijze voor het komend seizoen (2 of 3 partijen systeem). 
 
Er werd onder de aanwezige Clubs gestemd en de meerderheid verkoos het 3 partijen 
systeem met aanvangsuur 19.30 Hr en alleen voor de Ere afdeling bij een belle het 3 ballen 
systeem. 
 
7. Nieuwe regio Competities KBGB (uitgebreide uitleg). 
 
Uitleg werd uitgebreid gegeven over de nieuwe zomer en midweek Competitie, regionaal 
ingericht door de KBGB, documenten werden reeds verspreid naar alle Clubs. 
 
8. Limburgse en Verbondskampioenschappen april 2022. 
 
Deze kampioenschappen zullen starten op vrijdag 08 april 2022 en zullen eindigen op zondag 
24 april 2022 met de finales in zaal De Kring te Waterschei. 
 
9. Belgische Kampioenschappen 2022. 
 
Deze zullen doorgaan van vrijdag 12/08/2022 T/M zondag 11/09/2022 in de eventhal CLOE 
Merellaan 46 te 9400 NINOVE. 
Deze organisatie is in handen van B.C. Jagershof (Verbond Pajottenland) in samenwerking 
met de KBGB, inschrijven kan men via de site van de KBGB vanaf 01 april 2022. 
 
10. Varia.  
 

- Onze boekhouder Martin laat weten dat dit seizoen geen lidgeld dient betaald te 
worden wat zeer positief onthaald werd. 

- Uitgesteld wedstrijden, deze zullen conform onderstaand schema na de reguliere 
competitie gespeeld worden, deze werden onderling en in samenspraak met de 
Competitieleider uitgesteld met als belangrijkste reden van Corona besmettingen in 
de ploeg waarvoor begrip. 

- Het electronisch wedstrijdblad zal hieraan aangepast worden. 
- Vraag van Club 85 (Vanheeswijck Kyrian) om het voorstel te overwegen om de  

Competitie format te veranderen, het voorgesteld format werd reeds gebruikt bij 
NGB en leverde na afloop van het seizoen  geen noemenswaardige tijdswinst op. 

 
 
 
 



 
             

UITGESTELDE WEDSTRIJDEN 

Competitie 

Afd. Datum Thuisploeg Bezoekers Zal gespeeld worden op 

Ere 19/11/2021 Karraet Bij Mat Wellen Vr 27/05/2022 

Ere 26/11/2021 De Kring Karraet Vr 03/06/2022 

Ere 25/02/2022 De Stamgasten Club 85 Vr 27/05/2022 

Ere 04/03/2022 Voelender De Kring 2 Vr 27/05/2022 

Ere 18/03/2022 Roes Boys Nooit Gedacht Vr 27/05/2022 

1° 29/10/2021 De Molen SV Zolder 2 Vr 06/05/2022 

2° 01/10/2021 Karraet 2 Roes Boys 2 Vr 06/05/2022 

2° 29/10/2021 Lux 79 De Molen 2  Vr 06/05/2022 

3° 17/12/2021 Kotem 2 Karraet 4 Vr 27/05/2022 

3° 11/03/2022 Sjasse 2 Karraet 4 Vr 03/06/2022 

 
11.  Opkomst vergadering. 
 

Ik betreur de lage opkomst op deze vergadering en ik was er mij van bewust dat het mooi weer 
was maar wij komen maar twee maal per jaar samen en ik denk dat dit toch niet te veel gevraagd 
is om twee maal per seizoen fysiek aanwezig te zijn wanneer jullie het Club gevoel hoog in het 
vaandel willen dragen.  

 

      
Namens het bestuur, 
 
Valentin Noten 

    Voorzitter.    
 

                                                         


