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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VERGADERING                                                         

VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 21 DECEMBER 2016  .  
 

VERSLAG VZW 16/12 

 

 
Aanwezig : Ferdinand Aerts, Bert Geboes, Willy Hermans, Stefaan Van den Broeck, Joris Van Genechten, 

    Gaston Verwimp. 

Verontschuldigd : Daniël Goovaerts. 

 

Vergadering gehouden in zaal Victoria te Booischot onder voorzitterschap van de heer Gaston Verwimp. 

Aanvang van de vergadering:  20.30 uur; einde van de vergadering  22.25  uur. 

 

1. Verslag vorige vergadering. 

Het verslag vzw16/11 wordt door de aanwezige bestuurders getekend voor akkoord, met uitzondering van 

item 1: …… het verslag vzw16/10  wordt …….Het verslag krijgt de volgnummers AZ231,AZ232,AZ233. 

2. Inkomende briefwisseling. 

VSDC vzw   vraag betaling lidgeld 2017 

Topbiljart   opmerkingen wedstrijd GVR3-OKS2 ( beker 2016/2017) (1) 

Bert Geboes   finalisten bekercompetitie 2015/2016 

BGB vzw   verslag BGB-vergadering 3/12/2016 

    Uitnodiging nieuwjaarsreceptie (2) 

VSDC vzw   antwoord op vraag effectieve leden (3 

VSDC vzw   nieuwsflash N° 165 

VSDC vzw   lidkaart 2017 

3. Uitgaande briefwisseling. 

Clubs    voorlopig verslag vzw16/11 

Bestuurders   voorlopig verslag vzw16/11 

Effectieve leden  voorlopig verslag vzw16/11 

BGB vzw   voorlopig verslag vzw16/11 

VSDC vzw   vraag info afgevaardigden algemene vergadering 

BGB vzw   opmerkingen verslag BGB-vergadering 12/11/2016 (4) 

OKS    aansluitingskaarten 041216 

Bestuurders   uitnodiging vergadering raad van bestuur 21/12/2016 

Clubs    finalisten bekercompetitie 2015/2016 

4. Detail briefwisseling. 

(1) Een anonieme bron meldt dat het wedstrijdblad GVR3 – OKS2, bekerwedstrijd 9/12/16, zou vervalst 

zijn in het voordeel van GVR. 

GBZA vzw kan niet ingaan op anonieme berichten; het wedstrijdblad is normaal ondertekend en er 

werden geen bewijzen voorgelegd van de vervalsing; anonieme beschuldigingen tegen bestuurders 

zijn zelfs laf. 

(2) BGB vzw nodigt de voorzitters en secretarissen van de verbonden uit op een nieuwjaarsreceptie op 

21/01/2017. De voorzitter Gaston Verwimp zal zijn eventuele aanwezigheid bevestigen aan de 

secretaris GBZA vzw voor 27/12/16, waarna de verantwoordelijke BGB vzw zal ingelicht worden 

over de aanwezigheid – afwezigheid van GBZA vzw. 
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Vervolg 1 verslag vzw16/12    Verslag vergadering 21 december 2016. 

 

(3) GBZA vzw vraagt aan VSDC vzw meer info over de aanduiding van effectieve leden. 

Vraag: “ Indien een vzw lid is van een andere vzw, wie mag afgevaardigd worden naar een 

statutaire vergadering van de andere vzw?” 

Antwoord: “ Een vzw, lid van een andere vzw, stelt zelf een afgevaardigde aan van hun vzw om deze 

te vertegenwoordigen op de statutaire vergadering. Er kan gewisseld worden van personen, tenzij de 

statuten van de andere vzw anders bepalen.” 

(4) Een der opmerkingen betreffende het verslag van de BGB-vergadering van november werd door de 

bestuurders BGB vzw aanvaard. De vorige beslissing werd herroepen.( zie verslag BGB-vergadering 

december 2016, item 5). 

5. Betalingen. 

 Wij betaalden: 

  Spaarrekening    aanpassing waarborgen 2015/2016 

  VSDC vzw    lidgeld 2017 

 Wij ontvingen: 

  MAX     aansluitingskaarten 201016 

  DBI     aansluitingskaarten 151116 

  OKS     aansluitingskaarten 041216 

6. Boeten. 

Volgende boeten worden opgelegd: 

 GVR3: wedstrijd GVR3 – ZON2 van 16/12/2016 niet melden uitslag: € 6.50 

 KAT2: wedstrijd KAT2 – TSY2 van 17/12/16 niet melden uitslag: € 6.50 

 KAT2: wedstrijd KAT2 – TSY2 van 17/12/16 geen hoofding vermeld: € 4.00 

 RPT1: wedstrijd RPT1 – VER2 van 3/12/16 ploegnummers ontbreken bij RPT1: € 4.00 

7. Reglementen-commissie BGB vzw 

De bestuurders bespreken de voorstellen van de reglementen-commissie BGB vzw dd 22/10/16. 

Na een gedachtewisseling over de voorgelegde punten beslissen de bestuurders GBZA vzw een unaniem 

voorstel aan BGB vzw te bezorgen. 

De secretaris, Willy Hermans, krijgt de opdracht de antwoorden aan BGB vzw te verwoorden, na een 

gekregen akkoord over de tekst van alle bestuurders GBZA vzw. 

8. Bekercompetitie 2015/2016 

Volgende ploegen dienen een testwedstrijd te spelen om de finalist in de tweede reeks vrijdag te bepalen: 

Germinal/Vervolg 3 tegen De Billekens 1. 

Deze wedstrijd zal gespeeld worden op zondag 19 februari 2017 om 14.00 uur in de biljartzaal van eetcafé 

Victoria te Booischot. 

Reeds gekende finalewedstrijden: 

Vrijdag ere  Doorduwers 1  Babbelbox 1 

Vrijdag eerste  Bospoepers 1  Den Oks 1 

Zaterdag ere  Holvenhoeve 1 limit 1 

Zaterdag eerste Brouwershuis 1 Porky’s 2 

Zaterdag tweede Rond punt 1  Limit 4 
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Vervolg 2 vzw16/12     Verslag vergadering 21 december 2016. 

 

9. Kampioenschappen 2017 GBZA vzw. 

De inschrijvingen voor de kampioenschappen 2017 worden uiterlijk op 12 februari 2017, middag, verwacht 

bij Bert Geboes. Enkel inschrijvingen via de post of per e-mail worden aanvaard. 

De heer Joris Van Genechten zal de info en de inschrijvingslijsten begin januari 2017 aan de clubs 

bezorgen. 

10. Volgende vergadering raad van bestuur 

De volgende vergadering van de raad van bestuur zal gehouden worden op woensdag 18 januari 2017 om 

20.30 uur in het vergaderlokaal van eetcafé Victoria te Booischot. 

 

 

Bij het einde van 2016 danken de bestuurders GBZA vzw de leden voor hun belangstelling, spelvreugde en 

kameraadschap. 

Moge 2017 een gelukkig, spetterend en vreugdevol worden voor alle leden en hun familie. 

Nog veel biljartgenot 

 

VOOR AKKOORD 

In opdracht 

Laurent ( Willy) Hermans 

Secretaris GBZA vzw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


