
Verslag algemene vergadering GMB 
 

AANVANG: 
1 Als woordvoerder van het bestuur opent Edwin Wils de vergadering wenst iedereen van harte welkom en  

bied de aanwezigen iets te drinken aan. 
2 Na de vorige vergadering  was het duidelijk geworden dat de leden meer duidelijkheid en inspraak wilden, 
 Hij stelt voor om over te gaan tot voorstelling van de kandidaat bestuursleden en stemming door de 

algemene vergadering, hij vraagt dit te doen door de hand op te steken:  
Voorzitter: Cornelis Rudi    Verkozen  0 tegenstemmen. 
Ondervoorzitter: Vanmol Johnny   Verkozen  0 tegenstemmen. 
Secretaris: Quintens Pascal  Verkozen  0 tegenstemmen. 
Hulpsecretaris en correspondent: Wils Edwin  Verkozen  0 tegenstemmen. 
Schatbewaarder: Lambrechts Danny  Verkozen  0 tegenstemmen. 

3 Samenstelling ploegen en opstellen inschrijving. 
 Er wordt geprobeerd 4 zaterdag en 4 vrijdagploegen samen te stellen. 
 Na heel wat heen en weer geloop zijn we er in geslaagd een voorlopige samenstelling van alle ploegen op 

papier te krijgen. Op het ogenblik dat de kenmerken dienen te worden opgegeven zal dit nog eens bekeken 
worden. 

 

REGLEMENT GRIETMUIL BOST: 
1 Terugbetaling kampioenschappen zullen alleen gebeuren van de tornooien in Tienen en het tornooi in 

Meldert, er zullen maximum 3 deelnames worden terug betaald aan de leden die minimum 5 wedstrijden 
hebben gespeeld in GMB. 

2 Terugbetaling restaurantdagen van clubs aangesloten bij vgto, een maximum van 5 restaurantdagen waarvan 
de helft wordt terug betaald aan de leden die minimum 5 wedstrijden hebben gespeeld in GMB. 

3 Onderhoud biljart wordt uitgevoerd door de kapitein of aangestelde een uur voor aanvang van de wedstrijd. 
4 Alle aansluitingen van leden zullen gebeuren via het bestuur. 
5 Jaarlijkse souper zal gratis zijn voor de leden die minimum 5 wedstrijden hebben gespeeld in GMB. 
 Zij die willen meegaan betalen 20euro voorschot dit wordt teruggegeven als zij aanwezig zijn en aan de 

voorwaarde voldoen. Zij die niet aan de voorwaarde voldoen passen bij tot het volle bedrag betaald is. 
6 Wanneer er een kampioen is zal er een drink georganiseerd worden waar 60 drankbonnetjes ter beschikking 

zullen gesteld worden voor de kampioensploeg.  
7 Indien er problemen zijn moet er contact opgenomen worden met de contactpersoon aangeduid door het 

bestuur. 
8       Het bestuur moet steeds over het correcte telefoonnummer van het lid beschikken, bij verandering van 

telefoonnummer moet dit steeds gemeld worden aan het bestuur. 
9 De leden worden per sms uitgenodigd voor algemene vergaderingen, er worden beslissingen genomen met 

de aanwezige leden ongeacht hun aantal en volgens het principe “de afwezigen hebben ongelijk”. 
10 Deze reglementen zijn goedgekeurd op 1/5/2019 en zullen jaarlijks op een algemene vergadering 

herbevestigd of aangepast worden.  
 

WAREN AANWEZIG (24 LEDEN): 
 Cauwenbergh Willem, Cornelis Rudi, Degrez Ferdinand, Delaet Bonavonture, Dumoulin Danny, Imbrechts 

Augustin, Jadot Jos, Lambrechts Danny, Lefevre Alain, Michiels Ketty, Moens Rudi, Onkelinx Gunter, Pelegrin 
Ann, Perpet Monique, Quintens Pascal, Robeyns Theophille, Scheerlinck Guy, Schwaenen Wilfried, Serre 
Remy, Tomboy Albert, Vandermeulen Roger, Vanmol John, Vlaeminck Gislain en Wils Edwin. 

  
 De vergadering werd beëindigd met een applaus van de aanwezigen en felicitaties aan het bestuur om de club 

op het goede spoor te zetten. 
 

BEREIKBAARHEID BESTUUR: 

Voorzitter: Cornelis Rudi 0471 034380 cornelis.rudi@live.be 

Ondervoorzitter: Vanmol Johnny 0477 506952 john.vanmol@telenet.be 

Secretaris: Quintens Pascal 0477 457160 pascalq@telenet.be 

Hulp Sec. Correspondent: Wils Edwin 0475 841174 edwin.wils@skynet.be 

Schatbewaarder: Lambrechts Danny 0494 417219 danny.lambrechts1@telenet.be 
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