Algemene vergadering van 18/10/2018 in lokaal B.C. Welkom
1) Afroeping clubs
Afwezige clubs: De Poort (gewettigd) – Molleken – Stampen en Daagen
2) 1 minuut stilte
3) Stopzetting bestuurslid Jos Van Ransbeeck
Eind 2018 stopt Jos VR na 10 jaar deel uitgemaakt te hebben van het Bestuur BGB Verbond Aalst.
Wij danken alvast Jos voor het jarenlange werk dat hij verricht heeft in ons Verbond.
Oproep gebeurd voor nieuwe kandidaten – 5 kandidaturen.
Dimitri VC zal de functie van Jos overnemen en het nieuwe bestuurslid zal dan de functie van
Dimitri overnemen wat betreft ranking, wedstrijdbladen,…
4) Uitstellen van wedstrijden
Reglement: een match mag uitgesteld worden maar enkel tot de volgende donderdag, dus voor
de volgende wedstrijd en dit tot de laatste 5 speeldagen.
Het Bestuur zal er op toe zien dat dit reglement stipter zal nageleefd worden!!
5) Aansluitingen vrijdagreeksen – BGB
Het Bestuur heeft ondervonden dat er in sommige gevallen contact wordt opgenomen met de
kaarthouder van BGB (Freddy Hendrickx) om alzo het BGB-nummer te verkrijgen van de nieuw
aangesloten speler, zodat deze sneller zou kunnen spelen.
Het Bestuur heeft in het verleden al medegedeeld dat er in geen enkel geval contact mag
opgenomen worden met BGB, enkel met de eigen kaarthouder of het Bestuur.
6) Trekking beker vrijdagreeksen  zal gebeuren op de volgende algemene vergadering in november
7) 50 jarig bestaan van het BGB Verbond Aalst  zal plaatsvinden in het jaar 2020
Er is een kleine werkgroep opgericht, waarbij we ondertussen al aan het uitzien zijn voor een
geschikte locatie.
8) Controle biljarts
Ondertussen zijn er al heel wat biljart gecontroleerd maar toch stellen wij vast dat het onderhoud
soms te wensen overlaat. Het Bestuur vraagt aan de clubs het nodige te doen zodat iedereen op
een propere en goed lopende biljarttafel kan spelen.
9) Formulieren betreffende uitstel, privacy, lidmaatschap,…  terug te vinden op de website
10) Uitdelen boekjes
11) Slotwoord voorzitter

