
Algemene vergadering DDT 
donderdag 30 juni 2016 – 20.30 u. 

Mortsel 

Aanwezig: 17 stemgerechtigde leden. 

Maarten, Tim, Ron, Marc, Luc C, Gunter, Luc R, Rudi, Stijn, Hugo, Rob, Rik, Luc VG, Erik, Alex, Toni 

(20.35u) en Patrick (21.04u). 

Verontschuldigd:  

Guido, Bob, Frank, Bram en Lucas. 

1 Verwelkoming/Inleiding 
Stipt op tijd door Maarten die meedeelt dat de voorzitter pas rond 21u aanwezig zal kunnen zijn. 

2 Financiën 

2.1 Financieel verslag 
Budget 2015-2016 

Balans   € 998.95    

Materiaal Kas € 500.00   

Algemeen  € 498.95   

     

     

2014-2015 € 900.39   

 Overdracht 14-15 € 900.39  

     

     

Inkomsten € 1,121.51   

 Lidgeld  € 405.00  

 Subsidies  € 136.51  

 BBQ  € 580.00  

     

Uitgaven  € 1,022.95   

 Rondje AV € 50.00  

 Fietstocht  € 33.00  

 Bierbonnen € 110.00  

 Kroegentocht   

 Verzekering € 61.33  

 Bank  € 38.67  

 BBQ  € 719.66  

 domeinnaam € 10.29  

     

Balans na 2014-2015  

Balans   € 900.39    

Materiaal Kas € 500.00   

Algemeen  € 400.39   



Maarten licht het financieel verslag toe 

Het jaar sluit af met ongeveer € 100 meer in kas dan vorig jaar. 

De kroegentocht was een break-even, de BBQ heeft wel (zoals elk jaar) voor een extra uitgave 

gezorgd. 

Na een vraag over de bankkosten en of deze niet vermeden kunnen worden, wordt beslist de 

bestaande bankrekening te behouden. 

Het financieel verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

2.2 Subsidies Mortsel 
Tot nader orde erkent de stad Mortsel schaken nog als een sport. DDT maakt deel uit van de 

sportraad en ontvangt uit dien hoofde subsidies: deze bedroegen dit jaar 136,51 EUR. 

Alex blijft dit opvolgen. 

Het voorstel om op de pagina van DDT in de sportgids van Mortsel de inleidende presentatie van DDT 

van de website toe te voegen, wordt unaniem goedgekeurd. 

2.3 Schaakmateriaal 
Luc VG deelt mee dat de club over (meer dan) voldoende materiaal beschikt. 

Op vraag van Tim over de klokken en batterijen meldt Luc dat er 3 klokken definitief kapot zijn. 

Conclusie: Behalve batterijen zal er volgend speeljaar niets moeten bijgekocht worden. 

2.4 Bierbonnen 
1.1.  clubkampioen 20€ Maarten 
1.2.  kampioen reeks 2 20€ Dirk 
1.3.  kampioen reeks 3 20€ Stijn 
1.4.  snelschaakkampioen 10€ Rudi 
1.5.  snelladder 10€ Tony 
1.6.  meest verdienstelijke lid 20€ ? – uit te reiken door Luc C 

 TOTAAL 80€  
M.a.w. Luc C heeft nog tot de BBQ de tijd om zijn keuze te maken. 

2.5 Lidgeld en bierbonnen voor volgend jaar 
Lidgeld. 

De afspraken van vorig seizoen worden verlengd (unaniem). 

20 € voor deelnemers aan het clubkampioenschap en 10 € voor de anderen en sympathisanten 

Voor een tweede aansluiting (van een gezinslid dat op hetzelfde adres woont) wordt 50% korting 

gegeven. Dit geldt ook voor 65-plussers, werklozen, leefloners en gehandicapten. 

(Maarten merkt op dat het om 65 plussers gaat en niet om gepensioneerden). 

Bierbonnen. 

De afspraken van vorig jaar worden verlengd (unaniem). 

Zie ook 4.3. hierna. 

3 Bestuur 
Maarten stelt de vraag naar nieuwe kandidaten. 

Er zijn geen nieuwe kandidaten, alle bestaande bestuursleden willen blijven. 

Het mandaat van de bestuursleden wordt verlengd (unaniem). 

  



De penningmeester sluit dit af met het geven van een rondje op kosten van de clubkas. 

 2015-2016 2016-2017 

Voorzitter Patrick Patrick 

Secretaris Alex Alex 

Penningmeester Maarten Maarten 

Wedstrijdleider Luc C Luc C 

Materiaalmeester Luc VG Luc VG 

Activiteitenleider Gunter Gunter 

4 Clubkampioenschap 

4.1 Evaluatie 2015 – 2016 
Er zijn geen fundamentele opmerkingen. 

Tim wijst toch op het ‘oud zeer’ van de vele forfaits in reeks 3 en het wegvallen van deelnemers in de 

loop van het kampioenschap. 

Marc reageert dat dit in de meeste gevallen te wijten is aan ziekte en dus overmacht, hoewel er toch 

ook enkele nieuwe leden geweest zijn die te snel verdwenen. 

Korte discussie Maarten/Marc wordt afgesloten met voorstel van Marc over nieuwe leden: 

“De voordracht van een nieuw lid kan enkel gedaan worden door 2 leden waarvan één speelt in de 

reeks waarin de nieuwkomer zal spelen. Deze 2 leden zullen de nieuwkomer opvolgen. M.a.w. een 

soort ‘Peterschap’ wordt ingevoerd voor nieuwe leden” 

Marc’s voorstel wordt unaniem aanvaard. 

4.2 Uitbreiding club 
Maarten stelt voor dit punt te behandelen zodra de voorzitter er is en dat voorlopig overgegaan 

wordt naar punt 5 van de agenda (unaniem aanvaard). 

Om 21.05u neemt Patrick voorzitterschap AV over. 

Patrick’s uitgangspunt om de club uit te breiden is de vaststelling dat er op een aantal clubavonden 

(= donderdaagse speelavonden) wel erg weinig leden aanwezig zijn. 

En de chaos nam het een beetje over. 

Ondanks de herhaalde pogingen van Patrick om eerst de vraag ‘meer leden of niet?” te behandelen 

wordt haast uitsluitend gediscussieerd over het (nieuw voorgestelde) speelsysteem. Bijvoorbeeld: 

Tim wil voldoende partijen spelen, het aantal leden heeft geen belang. 

Rob twijfelt aan het vinden van nieuwe leden. 

Luc C en Luc VG willen wel nieuwe leden maar dan wel in reeks 3. 

Marc koppelt terug naar zijn aanvaard voorstel over het Peterschap van nieuwe leden en verwijst 

voor de soms geringe opkomst naar de gepensioneerden, vele vakanties … 

Als dan de discussie overspringt over het al dan niet anders indelen van het speelseizoen zegt Luc C 

dat hij zeker niet wil spelen in juli of augustus. 

Ron pleit er dan weer voor het bestaande spelsysteem te behouden: 14 partijen is voor hem OK. 

Al of niet ten einde raad stelt Patrick voor de beslissing over de uitbreiding van de club uit te stellen 

en eerst het spelsysteem te bespreken. 

  



4.3 Voorstel aangepast tornooisysteem clubkampioenschap 
Wat volgt kan niet begrepen worden zonder het document met het(aangepaste) voorstel er bij te 

nemen. 

Patrick licht zijn aangepast voorstel toe: van het splitsen van reeks 1, over de samenstelling van de 

reeksen tot de nieuwe kalender. Hij heeft al 3 potentiële kandidaatleden. 

Samengevat komt het voorstel neer op het volgende: 

Reeks 1 wordt uitgebreid van 10 naar 12 deelnemers en wordt opgesplitst in subreeks 1A en 
subreeks 1B 
 
Reeksen 2 en 3 blijven in eerste instantie bestaan uit 8 deelnemers. Indien een verdere uitbreiding 
van de club gewenst is, kan ook hier geopteerd worden om in reeksen van 12 deelnemers te spelen. 
 

Reeks 1A Reeks 1B Reeks 2 Reeks 3 

1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 4 

5 5 5 5 

6 6 6 6 

  7 7 

  8 8 

 
Elke subreeks 1A en 1B bestaat uit 6 deelnemers. Er worden dus in een eerste fase 10 wedstrijden 
gespeeld. Na fase 1 wordt een rangschikking opgemaakt per subreeks. 
 

Reeks 1A Reeks 1B 

1.1a 1.1b 

1.2a 1.2b 

1.3a 1.3b 

1.4a 1.4b 

1.5a 1.5b 

1.6a 1.6b 

 
 
In een 2de fase wordt een play-off gespeeld. 
Er worden 3 pools gevormd. In elke pool wordt een volledige competitie gespeeld waarbij iedereen 
tegen iedereen speelt; dus 6 partijen. 
 

Pool 1 Pool 2 Pool 3 

1ste van 1A 
1ste van 1B 
2de van 1A 
2de van 1B 

3de van 1A 
3de van 1B 
4de van 1A 
4de van 1B 

5de van 1A 
5de van 1B 
6de van 1A 
6de van 1B 

 

  



 
De partijen: 
 

Pool 1 Pool 2 Pool 3 

1.1a – 1.2b 
1.1b – 1.2a 

1.3a – 1.4b 
1.3b – 1.4a 

1.5a – 1.6b 
1.5b – 1.6a 

1.2b – 1.2a 
1.1a – 1.1b 

1.4b – 1.4a 
1.3a – 1.3b 

1.6b – 1.6a 
1.5a – 1.5b 

1.1b – 1.2b 
1.2a – 1.1a 

1.3b – 1.4b 
1.4a – 1.3a 

1.5b – 1.6b 
1.6a – 1.5a 

1.2b – 1.1a 
1.2a – 1.1b 

1.4b – 1.3a 
1.4a – 1.3b 

1.6b – 1.5a 
1.6a – 1.5b 

1.2a – 1.2b 
1.1b – 1.1a 

1.4a – 1.4b 
1.3b – 1.3a 

1.6a – 1.6b 
1.5b – 1.5a 

1.2b – 1.1b 
1.1a – 1.2a 

1.4b – 1.3b 
1.3a – 1.4a 

1.6b – 1.5b 
1.5a – 1.6a 

 
In het totaal speelt iedereen dus 16 partijen. 
 
Dit geeft de volgende eindrangschikking en consequenties voor de spelers van reeks 1 

1.  1.1 Clubkampioen – bierbon 20 euro 

2.  1.2  

3.  1.3  

4.  1.4  

5.  1.5 Winnaar pool 2 – bierbon 10 euro 

6.  1.6  

7.  1.7  

8.  1.8  

9.  1.9  

10.  1.10  

11.  1.11 2de degradant 

12.  1.12 1ste degradant 
 

 
Wat met ex-aequo? 
 
Zowel in fase 1 als in de play-off worden de gebruikelijke systemen gebruikt. 

1. Sonnenborn-Berger: de som van de resultaten van alle overwonnen spelers (ook door forfait) + de 
helft van de som van de resultaten van de spelers waartegen remise werd gespeeld. Opgelet: 
wanneer er forfaitresultaten te noteren vallen, wordt gebruik gemaakt van het aangepaste resultaat. 
Dit verschilt in die mate van het werkelijke resultaat, dat van elke speler die heeft gewonnen door 
forfait, een half punt per forfait wordt afgetrokken en elke speler die heeft verloren door forfait een 
half punt wordt bijgeteld. Het aangepaste resultaat wordt dus enkel gebruikt om Sonnenborn-Berger 
te berekenen en niet als scheidingssysteem op zich. 

2. Onderlinge uitslagen 
3. Kashdan: per gewonnen partij worden 4 punten toegekend; per remisepartij 2 punten; per verloren 

partij 1 punt. Op deze manier wordt de speler die het meest heeft gewonnen bevoordeeld. 
4. Quotering: de DDT-quotering wordt gebruikt als scheidingssysteem. De speler met de hoogste 

quotering wordt benadeeld tegenover de speler met de laagste quotering. Er wordt steeds gerekend 
met de quotering die bij het begin van elk seizoen gepubliceerd wordt. 

5. Partijkleur: dit heeft niets te maken met politiek. De speler die het meest met zwart heeft gespeeld, 
wint. Let wel; het gaat hier om effectief gespeelde partijen, dus geen forfaits. 



6. Kalenderkleur: de speler die op de kalender het meest met zwart vermeld staat, wint. Dit kan enkel 
verschillen bij reeksen, samengesteld uit een oneven aantal spelers. 

7. Loting 
8. Corruptie: hij die de meeste pinten trakteert aan tornooileider en voorzitter, wint. 

 
Overgang van het huidige tornooisysteem naar het nieuwe 
 
We hebben 28 deelnemers aan het clubkampioenschap nodig om met het nieuwe systeem te 
starten. In dat geval hebben we 12 deelnemers in reeks 1 en 8 spelers in reeksen 2 en 3. 
 
Om tot de nieuwe reeksindeling te komen, vertrekken we van de eindrangschikkingen van seizoen 
2015 – 2016. In onderstaand overzicht staat het 1ste cijfer voor de reeks, daarna volgt de behaalde 
plaats in die reeks. 
 

Reeks 1A Reeks 2B Reeks 2 Reeks 3 

1.01 1.02 2.03 3.03 

1.03 1.04 2.04 3.04 

1.05 1.06 2.05 3.05 

1.07 1.08 2.06 3.06 

1.09 1.10 2.07 3.07 

2.01 2.02 2.08 nieuw X 

  3.01 nieuw Y 

  3.02 nieuw Z 
 

 

Opmerking van Rudi en Toni dat de deelnemers van reeks 1 niet tegen iedereen van deze reeks 

spelen (tegen 4 niet), m.a.w. er is op het einde van de rit géén kampioen van de volledige reeks! 

Maarten werpt op dat het verschil met nu is dat er tegen 8 i.p.v. 9 tegenstrevers gespeeld wordt, 

Patrick argumenteert dat in het nieuwe systeem de besten tegen elkaar spelen en Luc C ziet 

voordelen voor iedereen. 

Rudi blijft erbij dat een kampioen tegen alle spelers van zijn reeks moet gespeeld hebben (1ste kritiek) 

en merkt daarenboven op (2de kritiek) dat enkel in pool 2 een bierbon te verdienen is, wat Patrick 

dan weer een detail vindt (die bierbon uiteraard). 

Na nog een interventie van Marc die het jammer vindt dat nieuwe leden de kansen van de bestaande 

leden om kampioen te worden in 3de vermindert, en het bijkomend voorstel van Rudi om in 4 

reeksen te spelen, wordt het nieuwe aangepaste voorstel ter STEMMING gebracht (wat bij 

goedkeuring impliciet inhoudt dat voor een uitbreiding van het aantal leden gekozen wordt). 

En na(aast) de chaos werd er een beetje bitsigheid toegevoegd. 

De vraag wordt gesteld of de stemmen van Bram en Lucas die niet aanwezig kunnen zijn, maar wel 

digitaal hun stem hebben meegedeeld aan Patrick, mogen meegeteld worden. Hiervoor is niets 

voorzien in ons reglement en dus … 

Een stemming hierover: Voor 8 – Tegen 7 – Onthouding 2; m.a.w. de stemmen van Bram en Lucas 

tellen mee (en Marc zuchtte een tweede keer). 

STEMMING: Voor 9 aanwezigen op AV + 2 (Bram en Lucas) = 11 – Tegen 7 – Onthouding 1. 

M.a.w. volgend seizoen wordt gespeeld met het nieuwe systeem en dus een poolvorming in reeks 1. 

Er volgt ook nog een stemming of er een bierbon zal zijn in Pool 2: Voor 8 – Tegen 5 – Onthouding 4. 

Om dit af te ronden stelt Ron nog de vraag of er hoe dan ook voor het mogelijk nieuwe lid dat via 

Bob, een oplossing zal gevonden worden. Patrick beantwoordt dit positief. 



4.4 Aanpassing periode seizoen? 
Patrick licht toe dat we niet gebonden moeten zijn aan de periode september/juni voor het 

clubkampioenschap: augustus zou een inhaalmaand kunnen zijn (in juli is het Centrum gesloten) en 

het burgerlijk jaar nemen is ook mogelijk. 

Voor Tim heeft dit geen belang. 

Luc VG vindt dat dit problemen zal geven. 

Luc C werpt (enigszins ten onrechte) op dat er nu al niet gespeeld wordt in de Kerst-, Krokus- en 

Paasvakantie. 

Uiteindelijk blijkt dat er geen concrete voorstellen zijn en dus blijft het seizoen behouden in de 

periode september/juni. 

4.5 Kalender 
Volgende kalender wordt unaniem goedgekeurd (alhoewel Tim wel vindt dat er dan wel veel 

inhaaldagen zijn in reeks 3). 

4.5.1 Kalender voor reeksen met 12 deelnemers 
 

  Fase 1   
1.  8 september 2016 Ronde 1   

2.  22 september 2016 Ronde 2   

3.  29 september 2016 Ronde 3   

4.  13 oktober 2016 Ronde 4   

5.  27 oktober 2016 Ronde 5   

6.  10 november 2016 Ronde 6   

7.  24 november 2016 Ronde 7   

8.  8 december 2016 Ronde 8   

9.  22 december 2016 Inhaalronde 1   

10.  29 december 206 Inhaalronde 2  kerstvakantie 

11.  12 januari 2017 Ronde 9   

12.  26 januari 2017 Inhaalronde 3   

13.  9 februari 2017 Ronde 10   

14.  23 februari 2017 Inhaalronde 4   

  Play-off   
15.  9 maart 2017 Ronde 1   

16.  23 maart 2017 Ronde 2   

 30 maart 2017 ‘- Snelschaakkampioenschap  

17.  13 april 2017 Ronde 3  paasvakantie 

18.  27 april 2017 Ronde 4   

19.  11 mei 2017 Ronde 5   

20.  25 mei 2017 Ronde 6   

21.  8 juni 2017 Inhaalronde 5   

22.  22 juni 2017 Inhaalronde 6   

 29 juni 2017 ‘- Algemene vergadering  

 



4.5.2 Kalender voor reeksen met 8 deelnemers 

  Heenronde   
1.  8 september 2016 Ronde 1   

2.  22 september 2016 Ronde 2   

3.  29 september 2016 Inhaalronde 1   

4.  13 oktober 2016 Ronde 3   

5.  27 oktober 2016 Ronde 4   

6.  10 november 2016 Ronde 5   

7.  24 november 2016 Inhaalronde 2   

8.  8 december 2016 Ronde 6   

9.  22 december 2016 Inhaalronde 3   

10.  29 december 206 Inhaalronde 4  kerstvakantie 

11.  12 januari 2017 Ronde 7   

12.  26 januari 2017 Inhaalronde 5   

  Terugronde   

13.  9 februari 2017 Ronde 8   

14.  23 februari 2017 Inhaalronde 6   

15.  9 maart 2017 Ronde 9   

16.  23 maart 2017 Ronde 10   

 30 maart 2017 ‘- Snelschaakkampioenschap  

17.  13 april 2017 Ronde 11  paasvakantie 

18.  27 april 2017 Ronde 12   

19.  11 mei 2017 Ronde 13   

20.  25 mei 2017 Inhaalronde 7   

21.  8 juni 2017 Ronde 14   

22.  22 juni 2017 Inhaalronde 8   

 29 juni 2017 ‘- Algemene vergadering  

 

4.5.3 Desgevallend kalender voor reeksen met 10 deelnemers 

  Heenronde   
1.  8 september 2016 Ronde 1   

2.  22 september 2016 Ronde 2   

3.  29 september 2016 Ronde 3   

4.  13 oktober 2016 Ronde 4   

5.  27 oktober 2016 Ronde 5   

6.  10 november 2016 Ronde 6   

7.  24 november 2016 Ronde 7   

8.  8 december 2016 Ronde 8   

9.  22 december 2016 Inhaalronde 1   

10.  29 december 206 Inhaalronde 2  kerstvakantie 

11.  12 januari 2017 Ronde 9   

12.  26 januari 2017 Inhaalronde 3   

  Terugronde   

13.  9 februari 2017 Ronde 10   

14.  23 februari 2017 Ronde 11   

15.  9 maart 2017 Ronde 12   



16.  23 maart 2017 Ronde 13   

 30 maart 2017 ‘- Snelschaakkampioenschap  

17.  13 april 2017 Ronde 14  paasvakantie 

18.  27 april 2017 Ronde 15   

19.  11 mei 2017 Ronde 16   

20.  25 mei 2017 Ronde 17   

21.  8 juni 2017 Ronde 18   

22.  22 juni 2017 Inhaalronde 4   

 29 juni 2017 ‘- Algemene vergadering  

 

5 Nevencompetities 
Deze punten werden behandeld in afwachting van de komst van de voorzitter. 

5.1 Snelschaakkampioenschap 
Behoorlijk succesvol dit jaar, er waren 13 deelnemers. 

Blijft behouden (unaniem). 

5.2 Snelladder 
Weinig succes dit jaar, slechts 5 deelnemers. 

Blijft behouden (unaniem), kwatongen zien wel een mogelijk verband tussen de snelladder en T’s 

lidgeld … 

5.3 Andere? 
Frisse discussie over QUATTRE MAINS en dan voornamelijk of hiervoor terug een officiële competitie 

moet ingevoerd worden. 

Nadat Maarten beloofd heeft dat hij zo nodig opnieuw zal programmeren indien hij zijn vroeger 

programma niet terug vindt, wordt gestemd over het herinvoeren van een competitie: 

Voor 11 – Tegen 4 – Onthouding 1 

(En Marc zuchtte een eerste maal, zie verder consensus) 

Bij aankomst van de voorzitter geeft Maarten de leiding van de AV over om 21.05u. 

De voorzitter begint met de behandeling van punten 4.2. en volgende. 

6 Communicatie 
Bij het behandelen van deze punten is de voorzitter al aanwezig. 

6.1 Mails 
Wordt door iedereen een goed systeem gevonden – geen opmerkingen. 

6.2 Website 
Wordt door iedereen een goed systeem gevonden – geen opmerkingen. 

6.3 Boekske 
Wordt door iedereen een goed systeem gevonden – geen opmerkingen (op de flauw bevonden 

bedenking na dat het “te onregelmatig” verschijnt)  



7 Nevenactiviteiten 
Volgend seizoen vieren we het 35-jarig bestaan van de club. 

Op initiatief van Gunter wordt een feestcomité opgericht dat bestaat uit: Gunter (leiding), Marc, Tim 

(mee denken) en Luc R. 

De volgende voorstellen worden unaniem aanvaard 

activiteit voorstel datum opmerking 
BBQ 2016 zaterdag 3 september 2016 bij Patrick & Herlinde 

Stadskroegentocht zaterdag 26 november 2016 door Gunter 

Quiz (misschien) Zaterdag 11 maart 2017 Door Gunter en Marc, 
met dien verstande dat Marc 
niet meer wil gaan ‘bedelen’ 
voor  prijzen. Tim biedt al een 
pakket prijzen aan. 

Fietstocht zaterdag 8 juli 2017 door Gunter 

BBQ 2017 zaterdag 2 september 2017 nog te bepalen 

8 Varia 
Patrick doet rondvraag. 

8.1. Rudi vraagt wat er gebeurd is met de voorgestelde ontmoeting met “De Willige Dame”. 

Marc verwijst hiervoor naar zijn artikel hierover in het Boekske (waarin uitgelegd wordt hoe en 

waarom dit mislukt is). 

Op de verdere vraag van Rudi of wij nog op zoek blijven naar schaakclubs als de onze, komt het 

antwoord dat we dit niet actief gaan doen, maar dat bij toevallige ontdekking we een samenkomst 

zullen proberen te organiseren. 

8.2. En nu iets voor de wettisten onder ons. 

Patrick komt terug op het ontbreken van een reglementaire regeling voor de al dan niet mogelijkheid 

om op de AV te stemmen bij volmacht. 

Een greep uit de vele interventies. 

Volgens Maarten moet dit kunnen omdat er (zoals dit jaar) gegronde redenen kunnen zijn waarom 

iemand niet aanwezig kan zijn. 

Rik verwijst naar het appartementenrecht, m.a.w. de logica om mits bepaalde spelregels volmachten 

toe te laten. 

Luc C vindt dat specifieke volmacht moet kunnen: de agenda is vooraf bekend en zo nodig kan 

hierover bijkomende informatie gevraagd worden. 

Marc, en dan gaat het eerder over de manier van besluitvorming, benadrukt dat in een club als DDT 

consensus, en dus fysieke aanwezigheid, de regel moet zijn. Enkel maar als laatste redmiddel mag 

een stemming de oplossing zijn. 

Uiteindelijk worden volgende aanpassingen aan het reglement bij consensus goedgekeurd. 

“Agendapunten van de AV. 

Agendapunten moeten minstens 1 maand voor de datum van de AV schriftelijk ingediend worden 

bij de voorzitter. 

Stemgerechtigde deelnemers aan de AV. 

De leden die geregeld deelnemen aan het clubkampioenschap én het lidgeld betaald hebben. 



Geldige samenstelling van de AV. (= aanwezigheidsquorum) 

Meer dan de rekenkundige helft van de stemgerechtigde leden moet aanwezig of geldig 

vertegenwoordigd zijn. 

Geldige vertegenwoordiging op de AV (= volmacht). 

1) De volmacht moet schriftelijk zijn (inbegrepen e-mail); 

2) Er mag slechts één volmacht per stemgerechtigde deelnemer aan de AV zijn; 

3) De volmacht mag enkel betrekking hebben op de vooraf meegedeelde agendapunten (en dus 

bijvoorbeeld niet op eventuele variapunten). 

Beslissingen van de AV. 

De beslissingen worden bij consensus genomen. 

Indien de consensus niet kan bereikt worden, worden beslissingen genomen bij gewone 

meerderheid en bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Om de 

meerderheid te bepalen worden de onthoudingen niet meegeteld.” 

8.3. Verrassing. 

Rudi houdt zijn deelname aan het clubkampioenschap in beraad. 

Zijn beslissing moet ten laatste op 15 augustus meegedeeld worden aan Patrick, want dan wordt de 

definitieve kalender opgemaakt. 

8.4. Lidgeld. 

Maarten laat weten dat na de AV het lidgeld mag betaald worden. 

8.5.Afspraken voor inhaalpartijen. 

Luc C zal als wedstrijdleider het reglement strikt toepassen (m.a.w. alleen mondeling afmelden 

volstaat niet). 

8.6. Reeks 3. 

Ron vraagt en krijgt bevestiging dat als er geen nieuwe leden gevonden worden, het bestaande 

spelsysteem behouden blijft. 

8.7. Nieuw spelsysteem. 

Tim vraagt en krijgt de bevestiging dat er 3, 5 of 7 leden moeten bijkomen om het nieuwe 

spelsysteem in te voeren. 

 

Patrick sluit de vergadering om 22.42u 

(verslag Alex) 


