Algemene vergadering van 21 oktober 2014 in B.C. Welkom
Afwezige clubs: De Red Roos – Engelse Hoek – Ons Huis – Préféré – Welkom Liedekerke
1) Verwelkoming clubs en nieuwe clubs in het Verbond Aalst op de eerste algemene vergadering
2) Speeljaar 2014-2015


Lidkaarten en spelerskaarten
Indien er nog problemen zijn met kaarten  Marnick



Uitslagen wedstrijden
Via SMS naar Sandro



Vervroeging/uitstel van wedstrijden
Op voorhand verwittigen via mail naar dimitri.vc@skynet.be
De uitslag doorsms’en naar Sandro en bij het wedstrijdblad het formulier van
wedstrijdvervroeging- of uitstel bijvoegen



Wedstrijdbladen
Tijdig opsturen zodat alles tijdig kan gecontroleerd worden

3) Forfait op schiftingen kampioenschappen
Wanneer men forfait geeft in de schiftingen op de kampioenschappen, dan krijgt men een boete
van 10 €.
BC Buxy en BC Enjoy hadden hiertegen bezwaar, aangezien ze vermelden dat er ook al reeds
inschrijvingsgeld (5 €) is betaald voor deze speler.
Na enige discussie is hierover een stemming gehouden en de meerderheid blijft voor het
behouden van de huidige regeling, dus 10 € boete wanneer men forfait geeft in de schiftingen op
de kampioenschappen.
4) Aanpassing innerlijk reglement
Openbare beledigingen aan bestuursleden, werkende leden, leden van commissies en
wedstrijdleiders, ook via mediasites  125 € boete + 5 weken schorsing
5) Problemen voor/tijdens wedstrijden
 1 enkel iemand is hiervoor bevoegd  Danny Van Cauwenbergh
6) Telefonisch contact met BGB
BGB heeft laten weten geen telefonisch contact meer te ontvangen van individuen. Wanneer een
speler of club vragen heeft, moet deze contact opnemen met het Verbond en niet naar BGB
toestappen. Bij niet-naleving, zal er een schorsing van 2 speeldagen en een boete van 125 €
opgelegd worden.
7) Kampioenschap Oost-Vlaanderen 2015
BC Leeuwkens en BC Rialto organiseren ism het Verbond Aalst het Kampioenschap OostVlaanderen 2015. Het programma en data zijn terug te vinden op de website.
8) Lokaalswijziging BC Tante Mie
Vanaf heden verhuist BC Tante Mie naar volgend adres:
Café Ajuin – Nieuwstraat 38 – 9280 Wieze
9) Beker van Aalst
Trekking wordt gedaan eind november – begin december op de volgende algemene vergadering.

10) Speler veranderen van ploeg
Wanneer een club in moeilijke omstandigheden komt, is het altijd mogelijk om een speler nog van
ploeg te laten veranderen, dit moet gebeuren via aanvraag bij de voorzitter en met gegronde
redenen.
11) Allerlei
12) Uitdelen boekjes
13) Slotwoord voorzitter

