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Verslag algemene vergadering 18 februari 2017.

Overgang extra (D4) (GBZA)
GBZA stelt voor om de periode voor een overgang extra te beperken tot 15/12 om de
afrekening in het juiste boekjaar te kunnen inschrijven.
De kaarthouder Freddy Hendrickx gaat nog een stap verder en stelt voor de periode in te
korten tot 01/12, wat aanvaard wordt.
De prijs van een overgang extra wordt voor alle letterwaarden gelijkgesteld en bedraagt
volgend seizoen 100€ per speler.
De prijs van een nationale overgang wordt voor alle letterwaarden 50€ per speler.
Dubbel spelen (Freddy Cooreman / GEOZ)
Freddy Cooreman vraagt om het beslissingsrecht over het al dan niet dubbel spelen bij de
verbonden te leggen, niettegenstaande er tijdens de algemene vergadering van 20/02/2016
door de AV beslist is om dit algemeen toe te laten.
Freddy was jammer genoeg niet aanwezig om zijn eigen agendapunt naar voor te brengen.
Jean-Paul Vandenbroucke, voorzitter GEOZ, geeft mee dat F.C. het punt in persoonlijke naam
op de dagorde geplaatst heeft en dat het verbondsbestuur er zich van distantieert. Het punt
wordt dan ook niet weerhouden.
Verbondsgrenzen Erwin Reniers (KGVL)
Erwin Reniers vraagt om ploegen die vlakbij een verbondsgrens liggen te laten kiezen in welk
verbond ze willen spelen. De AV stelt dat de verbondsgrenzen onaantastbaar zijn en dat in
deze geen precedenten kunnen geschapen worden. Enkel indien beide verbonden akkoord zijn
kan hier vanaf geweken worden.
Inrichting PK (Aalst)
Het verbond Aalst vraagt wat de inrichtingsmodaliteiten zijn voor het inrichten van een PK.
De RVB deelt mee dat de verantwoordelijke nationale inrichtingen, Geert Librecht,
momenteel de voorwaarden voor alle inrichtingen grondig aan het herwerken is. Ze zullen
verschijnen in de volgende editie van de reglementenbundel.
Afschaffen schietlijn buiten de driehoek (Aalst)
Het verbond Aalst stelt zich vragen bij het afschaffen van de schietlijn buiten de driehoek.
De RVB deelt mee dat dit een beslissing is van de reglementscommissie welke autonoom
beslist en waarin alle verbonden hun vertegenwoordiger hebben. Na 1 jaar zal de maatregel
geëvalueerd worden.
Minnelijke schikkingen (Aalst)
Het verbond Aalst vraagt om de uitvoeringsmodaliteiten van de minnelijke schikkingen beter
te omschrijven in de reglementering.
Andy Franchet is daar al langer mee bezig. De vernieuwde minnelijke schikkingen en de
uitvoeringsmodaliteiten zullen in de volgende editie van de reglementenbundel verschijnen.

Lakens Royal Pro (Aalst)
Het verbond Aalst stelt de sponsoring van Royal Pro en de kwaliteit van het laken in vraag.
De RVB antwoord dat RP een overeenkomst met de BGB heeft van 3 jaar en dezelfde
inspanningen levert als Simonis. Na 3 jaar zal het contract door beide partijen geëvalueerd
worden. Verschillende verbonden geven aan dat het laken over het algemeen positief ervaren
wordt.
BK Blankenberge 2017 (GEOZ)
De voorzitter van het verbond GEOZ, Jean-Paul Vandenbroecke, geeft mee dat de kans reëel
is dat Sporza komt filmen tijdens de finaledag van het BK, iets wat onze sport alleen maar ten
goede kan komen.
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