Verslaggeving vergadering dd. 8 maart 2017
Aanwezigen:

Guido Willems, Gunther Willems, Bart De Raedt

1. Bekertrekking en trekking Schaal
* Trekking Beker van Oost-Vlaanderen
Wankers
vs
Confrater
vs
Squadra
vs
Ros Amigos
vs

Principado
Forza
Stormvogels
BP Ratten

* Trekking Schaal 1ste & 2de
Schuuseneren
De Vlasschuur
Comil-Foo
Wolfpack
Cowboys
Troela's
Pottenbrekers

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

Youngstars
Buddies
Zagers
Young Ones
Stadion
Vergane Glorie
Company

* Trekking Schaal 3de
Eclipse
Jokers
't Vel Af
Alles Telt!!

vs
vs
vs
vs

't Kelderke
Shots
Iejnen en Weg
De Vossen

2. Bespreking bekerwedstrijd " Game Over vs Alles Telt !!!"
Naar aanleiding van de problematieke competitiewedstrijd tussen beide ploegen
werd een neutraal scheidsrechter aangesteld. Desondanks deze aanstelling
hebben zich tijdens de bekerwedstrijd opnieuw meerdere problemen
voorgedaan. Om deze reden werd de speler van kickerclub " Alles Telt!!!", zijnde
Bryan Cornelis het recht tot spelen ontzegd tot einde seizoen 2016 - 2017 en dit
met onmiddellijke ingang. Verdere evaluatie van de gehele ploeg zal wekelijks
opgevolgd worden.
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3. Bespreking wijziging reeksen
In het kader van mogelijke wijzigingen wordt er bij de huidige kapiteins van de
bewuste reeks , nl. 2de regionalen A en B een rondvraag gericht in hoofde
mogelijke keuzes. Deze rondvraag zal gebeuren via de e-mailgegevens gekend in
het competitieprogramma. Resultaten zullen de eerstkomende vergadering , dd.
13 april 2017, besproken worden.
4. Bespreking startuur
Er wordt bij de huidige kapiteins een rondvraag uitgevoerd in hoofde mogelijke
keuzes en wijzigingen. Deze rondvraag zal gebeuren via de e-mailgegevens
gekend in het competitieprogramma.
Resultaten zullen de eerstkomende vergadering , dd. 13 april 2017, besproken
worden.

5. Bespreking organisatie voor eindrondes
Na onderling overleg werd de locatie vastgelegd in cafetaria "Osbroek". De
trekking van halve finales wordt bepaald ter plaatse.
Kalender van de eindrondes, data en speeluren, worden bepaald op de volgende
vergadering dd. 13 april 2017.
6. Nabespreking kampioenschappen
In het kader van de kampioenschappen bereikten ons meerdere aandachtspunten
dewelke we evalueren in functie van mogelijkheden.
Deze aandachtspunten zijn:
- luidsprekers buiten aan de inkomdeur.
- bijkomende grafische verduidelijking in zaal 2
De spelers mogen steeds ideeën of opmerkingen nopens de competitie via mail
overmaken op volgend mailadres, nl. administratie@btlb.be

De vergadering werd beëindigd omstreeks 23u.
De volgende vergadering vind plaats op donderdag 13 april 2017 te Sporthal Steenberg.
Aanvang om 20u.
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