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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 

DE RAAD VAN BESTUUR VAN 04 AUGUSTUS 2021. 

 

VERSLAG VZW 21/04 

 

AANWEZIG                   : Joris Van Genechten, Gaston Verwimp, Ferdinand Aerts,  

Stefaan Van den Broeck, Kurt Lemmens, Stef Vercammen, 

      Stéphane D’Hoedt, Frank Mastbooms, Jelle Lambrechts 

AFWEZIG         :    

VERONTSCHULDIGD :  

  

Vergadering, gehouden in Virtual Secret te Geel, onder voorzitterschap van de heer Gaston Verwimp. 

Aanvang van de vergadering  19.30 uur ;  Einde van de vergadering 22.00 uur. 
 

Het verslag vzw 21/03 wordt door de aanwezige bestuurders getekend.  

Het verslag vzw 21/03 krijgt het volgnummer AZ381, AZ382. 

 

Briefwisseling. 

Inkomende : 

KBGB vzw   Informatie betreffende nieuwe aansluitingen 

KBGB vzw   Afrekening spelers seizoen 2021-2022 

KBGB vzw   Verslagen van Algemene- en Overlegvergadering 

Nieuwsblad   Vraag om kalenders door te sturen 

Uitgaande : 

Clubs    Voorlopig verslag juli 2021 

KBGB vzw   Voorlopig verslag juli 2021 

Bestuurders   Voorlopig verslag juli 2021 

Bestuurders   Uitnodiging vergadering RvB augustus 2021 

KBGB vzw   Ontbinding BC HOL 

 

Financiele. 

Het financieel verslag werd goedgekeurd 

 

Overgangen.  

 Volgende spelers hebben een overgang bekomen : 

  Nobels Eric  : van KAT-Z  naar CAR-Z 

  Mertens Beny  : van LIM-Z  naar BOS-Z 

  Vansteenbeeck Chris : van BRO-V  naar BOS-V 

  Lovsin Michel  : van DKE-V naar DKE-V 

 

Nieuwe aansluiting voor spelers. 

 Het KBGB clubmenu om nieuwe spelers aan te sluiten is tot latere datum niet beschikbaar. 

 GBZA vzw heeft daarom besloten dat alle nieuwe aansluitingen moeten gebeuren door het  

“Aansluitingsformulier speler” ingevuld en ondertekend door speler en clubverantwoordelijke  

aan de heer Joris Van Genechten(verantwoordelijke ledenbeheer) te bezorgen zodat deze het  

later bij KBGB kan in orde brengen.  
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Vervolg 1 verslag vzw 21/04          vergadering RvB 04-aug-2021 

 

Competitie 2021-2022. 

Reservespelers. 

Indien een club met meer dan 2 ploegen in dezelfde reeks speelt mogen in die reeks de reservespelers 

slechts meespelen bij 2 van die ploegen. 

Die reservespelers kunnen natuurlijk wel nog steeds meespelen met ploegen in de andere reeksen. 

Vb. :  club X heeft 4 ploegen (ploeg 1, 2 ,3 en 4) in ere reeks.   

Als een reserve meespeelt met ploeg 1 en 2 in de ere reeks mag deze dat seizoen niet meer spelen  

in ploeg 3 en 4 in ere reeks.   

Hij kan natuurlijk nog steeds meespelen in ploegen die in andere reeksen staan. 

 

Aanvang competitie. 

Door de positieve signalen die we opvangen in de media en uitspraken van de bevoegde instanties  

i.v.m. het opheffen van de Corona maatregelen gaan we er van uit dat dit jaar de competitie op  

een normale manier kan doorgaan.   

Dit wil zeggen zonder sluitingsuur, mondmasker of beperkingen aan tafel. 

Indien er toch onverwacht nog verstrengingen komen of de huidige maatregelen verlengt worden  

ligt een plan B klaar bij het bestuur dat dan gecommuniceerd zal worden. 

De competitie start op vrijdag 01 oktober en zaterdag 02 oktober. 

De bekerwedstrijden in 2 poules per reeks waarbij alle ploegen meedoen starten :  

- voor de poules met 5 ploegen op vrijdag 17 en zaterdag 18 september 

- voor de poules met 4 ploegen op vrijdag 22 en zaterdag 23 oktober 

De wedstrijden zullen beginnen op het normale aanvangsuur van 20u00 

 

 Voor meer informatie en het uitdelen van de kalenders zal er een infovergadering doorgaan op  

woensdag 01 september 2021 om 20.00 uur in de bovenzaal van café ’t Centrum in Westerlo  

 

Volgende vergadering Raad van Bestuur. 

De volgende vergadering van de RvB zal gehouden worden op woensdag  01-sep-2021  

om 19.00 uur in de vergaderzaal van café ’t Centrum in Westerlo. 

 

 

VOOR AKKOORD 

Voor Golfbiljart Zuiderkempen - Aarschot 

Vereniging zonder winstoogmerk 

 

 

In Opdracht 

Stéphane D’Hoedt 

Secretaris 

 


