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VERSLAG
1. Aanwezigheidstest: SST
2. Verslag vorige algemene vergadering: goedgekeurd.
3. Evaluatie nieuwe competitieformule:


Minima eerste klasse zijn te laag voor Bornem WIK, maar dat is nu eenmaal de reden
geweest van de hervorming: het feit dat er te weinig clubs waren in eerste afdeling.



De competitie was te kort voor sommigen, niet voor alle clubs.



Voorstellen om te verlengen: een volledige competitie en een kwart van de
competitie, de eerste vijf tegen een soort play-off te laten spelen, maar dan geldt de
verlenging niet voor alle clubs. Een meerderheid van de clubs lijkt echter tevreden
met de duurtijd van de afgelopen competitie.



De matchen in eerste duren te lang voor sommigen in eerste afdeling.

4. Het bestuur werkt aan enkele voorstellen voor het volgende tornooi:
Bijvoorbeeld: 12 of 16 hoogste spelers vrijspel (in poules): ere-klasse. Bedoeling is de
hogere vrijspel spelers terug warm te maken om deel te nemen aan het tornooi.
De rest van de spelers vrijspel zullen in 3 reeksen evenredig verdeeld worden. Voor de 3
reeksen vrijspel en ook drieband zou een opdeling in 2 virtuele helften kunnen worden
gedaan bij de trekking. De spelers in de bovenste virtuele helft spelen dan enkel tegen
mekaar tot en met de halve finales en hetzelfde gebeurt voor de onderste virtuele helft.
Wat het verschil in speelcijfer tussen de beide spelers in de onderlinge confrontaties
kleiner zal maken. In de finales heb je dan uiteindelijk een speler uit de hogere helft van
een reeks tegen een speler uit de lagere helft van diezelfde reeks.
5. De feestzitting 2016 wordt dit jaar georganiseerd door Sporting op 4/6/2016. Volgend
jaar wordt de feestzitting niet georganiseerd in het Begijnhof in Puurs wegens
verbouwingswerken. Een alternatief wordt nog gezocht. SNBA en WIK zijn de volgende
op de lijst, maar passen voor de organisatie. Bijgevolg zal die feestzitting georganiseerd
worden door de volgende op de lijst: Wintam KOT.
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6. Allerlei:


Is het niet mogelijk om een speler een andere discipline te spelen in een ander club ?
Enkel per discipline, niet in een andere reeks van vrijspel in een andere club
bijvoorbeeld.
Dit zal worden besproken in het bestuur.

7. De vergadering wordt hierop gesloten.

26/04/2016
Patrick Pauwels
Secretaris
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