
VOORLOPIG VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2015. 

 
 

 

Algemeen: 
Voorlopig verslag vergadering Raad van Bestuur van januari 2015.  Algemeen goedgekeurd. 

Effectief lid Arnold Arron wordt bestuurder en neemt het mandaat van voorzitter op. 

      Met de goedkeuring van alle bestuurders proficiat Arnold. 

Voorstel tot effectief lid Serre Remy.     Gecoöpteerd. 

  Na aanvaarding door de algemene vergadering zal hij zetelen in de Raad van Bestuur. 

Bespreking situatie NGB.      Voorstel van GBVH afwachten.   

Briefwisseling in: 
Ontslag Boingen Romain als bestuurder van vgto.   Bedankt Romain voor de jarenlange inzet. 

Pigeon d'Or Heverlee aanvraag deelname aan vgto competitie.  Aangenomen voorlopige inschrijving sturen. 

Ons Hoeveke Leuven aanvraag deelname aan vgto competitie.  Aangenomen voorlopige inschrijving sturen. 

Bebat inzameling lege batterijen.  Deze kunnen gedeponeerd worden in ons lokaal t'Hoekske tot 21 maart. 

Sportraad start2teach.      Nota genomen. 

Sportraad toelage uitzonderlijke sportmanifestatie.   Nota genomen. 

Sport regio Getevallei hoe omgaan met kinderen die bijzondere aandacht verdienen. Nota genomen. 

Reclame Viking.         Geklasseerd op secretariaat. 

Reclame Bruneau.        Geklasseerd op secretariaat. 

Financieel verslag: 
Factuur Mobistar.       Aan boekhouder overhandigd. 

Factuur Runic.       Aan boekhouder overhandigd. 

Factuur verzekering.      Aan boekhouder overhandigd. 

Overzicht Beobank.      Aan boekhouder overhandigd. 

Overstap naar AXA bank.      Afgerond. 

Competitie en Beker: 
Sluiting lokaal van KNB.   Zij zullen de rest van het seizoen hun wedstrijden in GMB spelen. 

DKT vraag om niet ingedeeld te worden in een poule met IAT. 

      Niet toegestaan, de trekking van de beker wordt niet gemanipuleerd. 

 RGB vraag om hun bekerwedstrijden in hun nieuw lokaal te spelen. Aangenomen mits keuring van biljart. 

Vrijdagcompetitie:  meerdere clubs hebben negatief gereageerd op onze beslissing om ploegen van 5 spelers te 

maken. Hun motivatie is dat zij ploegen hebben waar 6 spelers reeds jaren samenspelen en er nu 

iemand moeten uit zetten. Daarom hebben wij beslist het volgende seizoen nog met 6 te spelen. 

Kampioenschappen: 
Voorlopig programma Brabant en Tienen.     Aanpassen en voorstellen. 

Proberen kelners vast te krijgen en een betere vergoeding geven.  Samen op zoek. 

Inschrijvingsgeld Brabant. Vorig jaar wegens tijdsgebrek was het gratis helaas is dit financieel niet haalbaar 

en vragen wij dit jaar terug 5€ zoals het vroeger was. 

Inrichting duo's mix. Open inrichting voor NGB spelers. Prijzen geschonken door All Things (Stephan Boyen). 

 Deelname kost 5€ per koppel, spelers moeten niet van dezelfde club zijn en steeds een hoge 

met een lage letterwaarde. 

Briefwisseling uit: 
Bondsblad.  

Uitnodigingen Algemene vergadering. 

Allerlei: 
Algemene vergadering zaterdag 14 maart 2015 om 10u. 

Volgende Raad van Bestuur op maandag 14 maart 2015 aansluitend op de Algemene vergadering. 
 

    De secretaris.                                         De voorzitter. 

 

 

  

 Cornelis Rudi.                                     Arron Arnold. 

 Aanwezige bestuurders:  Arron Arnold – Cornelis Rudi – Robeyns Theophille – Preud’homme Rudy – Serre Remy. 
 Afwezige bestuurders: 


