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Aanwezige clubs
Itterdal; De Kring; De Molen; De Pelikaan;Kotem; Roes Boys; ’t Karraet; De Maasgolf; Centrum;
Nooit Gedacht; SV Zolder; De Smid; De Stamgasten; Nine Ball; Trefpunt; JZH; Krijt op Tijd; Het
Aambeeld; De Paol; Brouwershuis; Pelt; Club 85; Damburg
Afwezige clubs
Ganzenbroek; Hotel bij Ford; Onder Ons; Ponderoza; Sport 2001; ’t Vlegelke; Flipper; Damburg
Statutair ontslagnemende bestuursleden
Valentin Noten;Wirix Raymond; Gielen Jean en Kesters Roger zijn statutair ontslagnemend maar
stellen zich allemaal herkiesbaar.
Stemming:
Noten Valentin:
19 ja en 1 nee stem
Wirix Raymond:
19 ja en 1 nee stem
Gielen Jean:
15 ja en 5 nee stemmen
Kesters Roger:
20 ja stemmen
Zij zijn dus voor een periode van 2 jaar bestuurslid van de LGB.
Overleg vergadering van alle verbonden van de BGB
Dubbelspelen in verbondskampioenschappen
Na overleg zullen alle verbonden het dubbel spelen toelaten aan de leden die een geldige lidkaart
hebben in deze verbonden.
Digitalisering ledenbeheer
Digitalisering ledenbeheer. De BGB gaat werk maken van de digitalisering van zijn ledenbeheer.
Het is de bedoeling om tegen aanvang seizoen 2019-2020 de elektronisch identiteitskaart van alle
leden in te lezen. Op die manier zullen alle fouten uit het ledenbestand gebannen worden en zullen
in de toekomst nieuwe aansluitingen veel vlugger kunnen verlopen

Elektronisch wedstrijdblad
Elektronisch wedstrijdblad. Het elektronisch wedstrijdblad, sedert begin dit seizoen in gebruik bij
BNV, wordt aan de verbonden voorgesteld. De BGB biedt het elektronisch wedstrijdblad vanaf
volgend seizoen gratis aan de verbonden aan. Elk verbond krijgt zijn domeinnaam. Voor ons
verbond gaat dit zijn: LGBlive.be .
Elke club zal een login krijgen per ploeg die meespeeld in de competitie.
Dit login zal bestaan uit de afkorting van de clubnaam gevolgd door 2 cijfers.
Voor de bekerwedstrijden zal het bestuur nog beslissen of dit elektronisch of met een papieren
wedstrijdblad gaat gebeuren.
Alle clubs zullen nog uitgenodigd worden op een bijeenkomst waar het elektronisch wedstrijdblad
gedetailleerd zal worden uitgelegd.
De nieuwe privacywet.
Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywet in voege. De BGB is daarop voorbereid en
zal al het nodige doen om aan de nieuwe verordening te voldoen. Ook voor de verbonden is de
nieuwe privacywet van toepassing.
Dit houd in dat we alleen de allernodigste gegevens van ons leden zullen plubliceren.
Ook zullen de leden hun toestemming moeten geven bij het inlezen van hun id-kaart.
Alle clubs zullen een gedetailleerde uitleg krijgen over deze wet.
Reglementen.
-Dikte van de lijnen:
De dikte van de lijnen, die niet eerder bepaald was, wordt vastgelegd op 0,7mm.
-Letterwaarden:
Het nieuwe voorstel, dat de percentages voor verhogen en zakken van letterwaarden bepaald,
werd goedgekeurd. Tijdens de BGB-vergadering van oktober 2017 werd eerder reeds beslist dat een
letterwaarde zakken in de toekomst pas zal kunnen wanneer men 2 opeenvolgende jaren een
percentage behaald heeft om te zakken.
- Meerdere fouten in 1 stoot:
Bij meerdere fouten in 1 stoot wordt alleen de 1e fout bestraft
-Bal van de tegenstrever van richting doen veranderen:
Het huidige reglement zegt dat “alle door de fout verplaatste ballen” worden teruggeplaatst.
Dat wordt “alle verplaatste ballen” worden teruggeplaatst.
Wedstrijdbladen nog niet toegekomen
De clubs, waarvan er nog wedstrijdbladen ontbreken, zijn verwittigd.
Varia
Uitdelen van documenten: clubovereenkomsten;Info over de midweek competitie en kledij
voorschriften voor de kampioenschappen.
Namens het bestuur,
Het secretaris a.i.
Corthouts Danny

