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Algemene vergadering van 23/08/2016. 

Welkomstwoord door onze lokaalhouder Johan De Brier: 
Deze vergadering werd gehouden op een algemene aanvraag van vele spelers maar we moeten 
wel vaststellen dat er vandaag op de algemene vergadering maar 20 leden aanwezig zijn van 
onze 11 ploegen??? Hopelijk zal dit beteren naar de toekomst toe. 

Seizoen 2016-2017 – 11 ploegen – organisatie & discipline: 
Op 01/08/2016 werd er een vergadering gehouden met de kapiteins voor het verbond Leuven 
en Machelen-Diegem. Daar werd beslist voor dit seizoen : 
Kapiteins :  KVGL1 – Van Herck Omer. 
  KVGL2 – Vranckx Kevin. 
  KVGL3 – Van Lier Patrick. 
  KVGL4 – Moortgat Erwin. 
  KVGL5 – Deboes Johan. 
  KVGL6 – Geuns Marijke & Stof Nancy. 
  GVMD1 – Van Obbergen Johnny. 
  GVMD2 – Moortgat Erwin. 
  BNV1 – Wilms Steve. 
  BNV2 – Vander Haegen Wim. 
  NGB1 – Vranckx Kevin. 
Deze mensen zullen de belangrijke taak op hun nemen dat de uitslagen worden gemeld, de 
wedstrijdformulier correct worden ingevuld, de ploeg steeds voltallig is, inschrijvingen 
tornooien, etc. Dit om allerhande boetes te vermijden. Als aanspreekpunt voor bepaalde 
beslissingen of info kan men nog steeds terecht bij Johan De Brier, Vranckx Kevin en Patrick 
Van Lier. 
Melding verbond Leuven: algemeen forfait 1ste afdeling CAP – 2de afdeling – DJ2. 
Melding verbond Machelen-Diegem: algemeen forfait Ere afdeling Ontmoeting. 
Melding verbond BNV: algemeen forfait 1ste afdeling PDH2 Heverlee. 

Lidgeld vanaf dit seizoen: 
Het bedrag wordt vastgelegd en tevens word verduidelijkt wat het lidgeld omvat en wat de 
bedoeling is naar terugvordering toe. Voor de reservespelers wordt er dit seizoen geen lidgeld 
gevraagd. Alle info via de gekende kanalen. Het lidgeld dient bij Johan geregeld te worden 
voor 15/09/2016. 

Verdeling biljarts: 
Biljart 1 (tegen de toog): Machelen-Diegem ploeg 1, Leuven ploeg 1&6, BNV ploeg 1. 
Biljart 2 (midden): Machelen-Diegem ploeg 2, Leuven ploeg 2&4, NGB. 
Biljart 3 (achteraan): Leuven ploeg 3&5, BNV ploeg 2. 
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Website + facebook: 
Er werd een nieuwe site en facebookpagina aangemaakt van de club. Het adres 
www.vredebal.be Op de site komt alle info van alle spelers en wedstrijden. De 
facebookpagina houd u op de hoogte van kalender, uitslagen, meldingen. 

Kledij: 
Er komt geen algemene kledingdracht zoals werd voorgesteld. De ploeg van Erwin Moortgat 
(Leuven ploeg 4) zal dit wel doen. BNV heeft natuurlijk zijn verplichte kledingdracht. Er zal 
ook worden uitgekeken naar nieuwe clubhemden voor de leden van BNV. 

Tornooien: 
Vanaf dit seizoen wordt er op de tornooien gewerkt met drankkaarten en eetbonnen. Dit wil 
zeggen dat de garçons niet meer moeten rondlopen met geld. De werking spreekt voor zich. 
Men zal het wel ondervinden tijdens het helpen op één van de tornooidagen. 
Voor elk tornooi dat er aan komt zal door de verantwoordelijken van elke ploeg een lijst 
worden door gegeven waar men zich kan aanmelden om te komen helpen. 

Reclame – sponsoring: 
Daar we nu de digitale kanalen hebben binnen de club kunnen wij ook de mogelijk bieden om 
een reclame te laten plaatsing in het lokaal en op de site. Dit is mogelijk vanaf 25 €. De 
reclamemaker krijgt een bewijsstuk van zijn sponsoring. Alle info bij Johan of Patrick. 

Algemene rondvraag: 
Geen speciale opmerkingen meer. 

Een volgende vergadering zal worden gepland later in het seizoen. Meer info via de nu 
gekende kanalen. 

 


