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Verslag BGB vergadering 21 februari 2015.

Aanwezig: Pierre Otzer, Freddy Hendrickx, Dany De Lange, Jean Francois,
Verbeirens, Ludo Hendrickx, Geert Librecht en Valentin Noten.

Marnick

Afwezig : Nihil.
1. Verslag van 10 januari 2015.
- Het verslag, van de raad van bestuur van de BGBvzw, van 10 januari 2015 werd
goedgekeurd.
2. Financieel verslag.

a.Ontvangen:

- Afrekening KBC (interesten).
- D4 en NO: Leuven, BNV, KBWW, WGF, GEOZ, LGB, Aalst,
Pajottenland en GBZA.
- Sponsoring Saluc en Simonis.

b.Betaald :

- Onkostenstaten bestuursleden.
- Bankkosten.
- Klacht VDB-OHL.
- Onkosten controle van de boekhouding.
- Onkosten extern boekhouder (dhr. Johnny Bosman).
- Terugstorting Paridaens Marnix en Redant Rene.
- Postzegels.
- GMP Bibliofilm.
- Klacht n°80.

c.Te betalen:

- Onkostenstaten bestuursleden.

d.Te ontvangen: - D4 en NO: Mechelen-Lier.
- Klacht n°80: BC 't Karaet.
- GEOZ: Aansluitingskaarten.




De nationale boekhouder, dhr. Freddy Hendrickx, gaf een overzicht van het
boekjaar 2014.
De begroting van het boekjaar 2015 werd besproken.
Het verslag van de controle door een extern boekhouder, dhr. Johnny Bosman,
werd besproken.

3. Klachtencommissie.
 De raad van bestuur van de BGBvzw is van oordeel dat de klachtencommissie niet
bevoegd is, om te oordelen in financiële geschillen ( zie verslag statutaire vergadering
02/2012 en reglementenbundel). Daarom zal de raad van bestuur van de BGBvzw,
uitzonderlijk, en met de goedkeuring van de aanwezige effectieve leden van de
statutaire vergadering, vragen om de uitspraak van de klachtencommissie i.v.m. klacht
n°79 te vernietigen.
 Ook in de uitspraak van klacht n°80 werd de klachtencommissie terechtgewezen. Wel
blijft de uitspraak behouden.
 Er zal een herstructurering plaatsvinden bij de klachtencommissie.

4. GEOZ: onduidelijkheid Provinciale Kampioenschappen en verhouding BGB-GEOZ.
 Wegens onduidelijkheid over het niet scheidsrechteren na verlies, op de Provinciale
Kampioenschappen van Oost-Vlaanderen werden het verbond GEOZ en de heren
Peter V.D.Voorde en Eddy Werrebrouck uitgenodigd. Het verbond GEOZ kon nieuwe
bewijsstukken voorleggen. Deze bewijsstukken staven, dat beide heren niet hadden
gescheidsrechterd na verlies. De raad van bestuur betreurt de houding van beide heren,
zelfs op de vergadering van de raad van bestuur van de BGBvzw. Na beraad heeft de
raad van bestuur van de BGBvzw beslist om de opgelegde minnelijke schikking,
opgelegd door het verbond GEOZ, te behouden. Dit werd meegedeeld aan beide heren
en aan het bestuur van het verbond GEOZ.
 De selectieverantwoordelijke, dhr. Marnick Verbeirens, legde de selectiecriteria uit,
voor de interlands, aan GEOZ.
 De bekerverantwoordelijke, dhr. Valentin Noten, legde de samenstelling van de
Bekers van Belgie uit en deelde mee dat er aan de reglementen wordt gewerkt.
 De nationaal secretaris, dhr. Dany De Lange, legde de bevoegdheden van de BGBvzw,
inzake nationale inrichtingen, uit.
5. Statutaire vergadering.
 De dagorde en bijkomende punten werden besproken.
6. Masters.
 De Mastershappening zal doorgaan op zaterdag 06/06/2015, in zaal Berkenhof, te
Liedekerke.
 De verantwoordelijke, dhr. Dany De Lange, zal in maart een vergadering plannen met
de inrichters.
7. Eerstvolgende vergadering.
 De eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van de BGBvzw gaat door op
zaterdag 07/03/2015, om 10.00u, Dorp 4, te Denderhoutem.
8. Briefwisseling en email.
In:
 GBZA: Verslag vergadering raad van bestuur.
 Etienne De Witte: Ontslag als bestuurslid bij GEOZ.
Uit:
 GEOZ: Uitnodiging tot bijwonen vergadering.
 Peter V.D.Voorde: Uitnodiging tot bijwonen vergadering.

Pierre Otzer, voorzitter

Dany De Lange, secretaris

