
 

 

 

 

 

 

 

Verslag BGB vergadering 7 maart 2015. 

 

 

Aanwezig: Pierre Otzer, Freddy Hendrickx, Dany De Lange, Jean Francois,  Marnick 

Verbeirens, Ludo Hendrickx,  Geert Librecht en Valentin Noten. 

 

Afwezig : Ludo Hendrickx en Nick De Groote (beiden verontschuldigd). 

 

1. Verslagen van 21 februari 2015. 

- Het verslag, van de raad van bestuur van de BGBvzw, van 21 februari 2015, werd 

goedgekeurd. 

- Het verslag, van de statutaire vergadering, van de BGBvzw, van 21 februari, 2015 

werd goedgekeurd. 

- De opmerking van dhr. Willy Hermans, i.v.m. volmacht bestuurslid, wordt 

nagezien en eventueel aangepast. 

 

2. Financieel verslag. 
 

 

a.Ontvangen:   - BC ’t Karaet. 

  

    

b.Betaald :     - Onkostenstaten bestuursleden. 

   - Intershirt. 

   - Onkosten statutaire vergadering. 

   - Klacht n°79: Van Acker Danny, Valvekens Emiel,  Rudy V.D.Houwe. 

        

c.Te betalen: - Onkostenstaten bestuursleden. 

   - BK: Bekers. 

         

d.Te ontvangen: - D4 en NO: Mechelen-Lier. 

 - GEOZ: Aansluitingskaarten. 

 

 

3. Klachtencommissie. 

 De uitspraak van klacht n°79 werd vernietigd door de statutaire vergadering. 

 De herstructurering van de klachtencommissie wordt verder behandeld. Ieder verbond 

dient een afgevaardigde aan te duiden om deze te laten zetelen in de 

klachtencommissie. 

 

 

4. Provinciale Kampioenschappen. 

 De reglementering blijft ongewijzigd.  

 Melding van twee forfaits op de finaledagen van het PK van Oost-Vlaanderen. De 

nationale secretaris, dhr. Dany De Lange, zal naar de betrokkenen een voorstel tot 

minnelijke schikking verzenden. 
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5. Bekers van Belgie. 

 Aangezien, bij de Dames, er een poulesysteem was en er dus een soort competitie was, 

worden de competitiereglementen toegepast (punt f). Dit betekent dat er bij gelijke 

stand het aantal overwinningen in aanmerking wordt genomen. Dit betekent dat de 

Dames van Leuven geplaatst zijn voor de finale, tegen de Dames van Aalst, van 

01/05/2015. 
 

6. Masters. 

 De Mastershappening zal doorgaan op zaterdag 06/06/2015, in zaal Berkenhof, te 

Liedekerke. 

 Het contract, met de groep “ Nighttrain, met Nancy Claessens”, werd getekend. 

 De vergadering “Masters” met de tornooi-inrichters, gaat door op 17/03/2015, om 

19.30u in De Welkom, Dorp 4, te Denderhoutem. 

 

7. PK van Oost-Vlaanderen: inbreuk op de reglementering. 

 N.a.v. het binnengekomen formulier “ inbreuken op de BGB-reglementering” en het 

onmiddellijk ingaan van punt 14 ( Handtastelijkheden)van de statutaire vergadering 

van 21/02/2015, heeft de raad van bestuur van de BGBvzw beslist, om volgende 

minnelijke schikking op te leggen: 

De heer Van De Wijngaarde Wim, aangesloten bij, BC Strokapelleken, van het 

verbond Pajottenland, wordt voor acht speeldagen geschorst en krijgt een boete van 

125 euro. 

 

8. Live-streaming. 

 Er is geen internetaansluiting in de zaal voor het BK2015. Er zal worden onderzocht 

om dit probleem nog op te lossen. Tot zolang wordt er gewacht om met het 

vrijgemaakt en goedgekeurd budget, de nodige apparatuur aan te kopen. 

 

9. BK 2015. 

 Aangezien er een gelijke stand is op de achtste plaats van de BGB-ranking heeft de 

raad van bestuur van de BGBvzw beslist, dat beide spelers rechtstreeks zijn geplaatst 

voor de finale individueel van het BK 2015. Opgelet: de rechtstreekse geplaatste 

spelers ( dit jaar negen spelers) dienen zich wel in te schrijven. Geen inschrijving = 

geen deelname. 

 

10. Eerstvolgende vergadering. 

 De eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van de BGBvzw gaat door op 

zaterdag 04/04/2015, om 10.00u, Dorp 4, te Denderhoutem. 

 

 

8. Briefwisseling en email. 

In: 

 GBZA: Verslag vergadering raad van bestuur. 

 GBZA: Opmerking verslag statutaire vergadering: volmacht bestuurslid. 

 Uitslagen Masterstornooi van BC De Stoempers. 

 Opmerkingen van dhr. Peter V.D.Voorde i.v.m. bevestiging schorsing van GEOZ. 

 Dhr. William De Baets: Vraag om controle van lokaal. 

 

 

Uit:  

 Alle werkende leden: Verslag statutaire vergadering van 21/02/2015. 

 Peter V.D.Voorde: Bevestiging van schorsing door GEOZ. 

 

Pierre Otzer, voorzitter     Dany De Lange, secretaris 


