
 

 

  

 

 

 

 

 

Overlegmoment met de verbonden 03 augustus 2019. 

 

1. Openingswoord van de voorzitter. 

Valentin Noten heet de verbondsbestuursleden welkom. 

 

2. Trekking beker van België. 

De beker van België werd tijdens de voorafgaande bestuursvergadering getrokken en 

verantwoordelijke Valentin Noten geeft lezing van de resultaten. 

Op vraag van KVGL zal in de toekomst het uur van de trekking aangekondigd worden en 

zal die openbaar zijn. 

 

3. Reglement. 

Strafpunt: meerderheid tegen minderheid hebben de verbonden beslist om het strafpunt 

in de bos nog slechts toe te laten indien strafpunt 1 & 2 (achter de doeldop) niet meer 

beschikbaar zijn. De tegenstrever kiest of strafpunt 1 dan wel 2 moet gebruikt worden. 

4. Voorstel nieuw competitieformat. 

Er werd een nieuw competitieformat voorgesteld aan de verbonden die het op hun beurt 

zullen terugkoppelen naar hun achterban. Wordt heropgenomen op het volgend 

overlegmoment van 18/01. 

 

5. EW. 

GVA vraagt of het mogelijk is het EW te laten afsluiten op 1 en hetzelfde toestel. Zal 

nagevraagd worden bij de programmeur tegen 18/01. 

 

6. Verandering van lokaal. 

GVA vraagt om het veranderen van lokaal te beperken. De vergadering oordeelt daar 

negatief over en behoudt de bestaande reglementering. 

7. Verbondsgrenzen. 

GVA vraagt om de neutrale zones van de verbondsgrenzen te verbreden. Ook hier wenst 

de vergadering de huidige regeling te behouden. 

8. Letterwaarden. 

GEOZ KVGL en GVA hebben diverse vragen i.v.m. de letterwaarden welke evenwel 

allemaal van de baan zullen zijn eens het ELO in gebruik zal genomen worden. 

 

9. Mogelijke uitstap GBML. 

GBML stelt de brief aan de kaak welke BGB naar de lokalen heeft gestuurd n.a.v. het 

voornemen van het verbondsbestuur om af te scheuren van BGB. 

BGB stelt dat die brief er niet gekomen was indien GBML op het BGB-verzoek was 

ingegaan om aanwezig te mogen zijn op de afscheuringsvergadering. BGB stelt zich 

tevens vragen bij de aanwezigheid en de voordracht van Steve Wilms (niet eens lid van 

GBML) met als enig doel de BGB in een slecht daglicht te stellen. 

 

In dezelfde context vraagt GBML wat er gebeurt met de organisatie van de TDK. Er 

werden met de voorzitter van BC Peulis, Alfons Verreth, duidelijke afspraken daaromtrent 
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gemaakt en bij die gelegenheid heeft de voorzitter van BC Peulis duidelijk te kennen 

gegeven dat BC Peulis zich distantieerde van het voornemen van het GBML-bestuur om 

af te scheuren. 

 

10. Lidgeld. 

GBML vraagt waarom het lidgeld dit jaar opnieuw naar 5€ per lidkaart is gegaan. 

BGB stelt dat het lidgeld standaard 5€ is en dat dit 2 jaar op rij verminderd is naar 4€ 

omdat er budgetaire ruimte voor was. 

 

11. Procedure minnelijke schikking en klachtencommissie. 

KBWW en GBML stellen dat de drempel om naar de klachtencommissie te stappen na 

een minnelijke schikking te hoog is. 

BGB stelt dat er sedert mei van dit jaar bij iedere MS een antwoordformulier meegestuurd 

wordt waarmee betrokkene zijn MS kan betwisten. 

De vraag om in de klachtencommissie geen leden van de RVB te laten zetelen bij een 

klacht tegen een MS, zal besproken worden op de volgende RVB. 

Verder is het zo dat de klachtencommissie bestaat uit leden van ieder verbond en dat bij 

een klacht de commissie wordt samengesteld door de voorzitter van de commissie. 

 

12. Stemmingen op de statutaire vergadering. 

GBML stelt zich vragen bij de stemmingsprocedure op de algemene vergadering. 

BGB stelt dat de stemmingsprocedure statutair bepaald is conform de vzw-wetgeving. 

 

13. Reorganisatie nationale wedstrijdleiderscommissie. 

Xavier Barbier stelt een reorganisatie van de NWL-commissie voor, maar de vergadering 

stelt dat het huidige, nog maar pas in het leven geroepen, systeem van een jaarlijkse 

vergadering met de NWL, voorlopig kan behouden blijven. 

 

14. Jeugdspelers 

Eddy Peeters heeft een project voorgesteld om jeugdspelers op te leiden. Warme oproep 

aan de verbonden om daaraan deel te nemen. 

 

15. Volgend overlegmoment met de verbonden. 

Zaterdag 18/01/2020 om 13u. 

 

 

 

 

 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  

 


