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VERSLAG : Algemene vergadering te Mariekerke op 29/05/2015
Verontschuldigd voor het bestuur:

Patrick Pauwels
Luc Pauwels
Marnef Carl
Van Hemelrijck Roger

Verslaggever : Swa Pauwels

Aanwezigheidstest: MKA (verwittigd). Sportvrienden Temse - SportstaduimTemse

1. Verslag vorige algemene vergadering. Wordt goedgekeurd

2. Binnenbrengen lijsten deelnemers feestzitting + aanbetalingen + afrekening KVF.
Er worden in totaal 168 deelnemers ingeschreven. Veranderingen kunnen nog
doorgegeven worden tot 2 juni 2015 aan Swa

3. Brief Bricole wordt voorgelezen : ontslag als club : waarborg wordt terug gegeven
Valkenhof eveneens ontslag als club : waarborg wordt eveneens terug gegeven

4. Bespreken reeksen voorgesteld door het bestuur:
De meeste club zijn het eens wat betreft het herleiden van 4 naar 3 reeksen maar wel
met de volgende opmerkingen :
De 1ste afdeling maar met 3 ipv 4 man: de beginpunten te verhogen naar ???
Vele voorstelen : uiteindelijk min 50 totaal 180
De andere 2de en 3de de min te behouden als vorig jaar namelijk
3de min 20 totaal 90
2de min 30 totaal 135
Daar de meerderheid hiervoor is wordt dat aangenomen.

5. Wat betreft het Fixke:
De meeste ploegen vinden dat ze terug mogen starten maar wat betreft de spelers zijn
meningen wat verdeeld, daarom besluit het bestuur dit te bekijken bij de inschrijvingen
en aldaar een beslissing te nemen al gelang de spelers die ze zullen inschrijven. Zij
zullen uitgenodigd worden voor de eerste volgende vergadering van het nieuwe seizoen.

6. Allerlei:
Sommige clubs vragen om het kampioenschap van de federatie te laten starten in
september om alzo vroeger te kunnen stoppen met de competitie. Het bestuur antwoordt
dat dit zeker niet voor dit jaar is aangezien de korte voorbereide periode. Zal mogelijk
later nog eens besproken kunnen worden.

7. Het bestuur sluit hierop de vergadering.

Swa Pauwels
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