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Verslag BGB vergadering 13 juni 2015.

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

Marnick

Afwezig : Valentin Noten (verlof).
1. Voorzitter Pierre Otzer opent de vergadering met het aan de kaak stellen van de aantijgingen
van Dany De Lange ten overstaan van sommige bestuursleden tijdens het recente BK en de
mastershappening. Hij stelt openlijk de vraag of Dany nog in functie kan blijven na de
recente gebeurtenissen.
Na stemming wordt beslist Dany te ontheffen uit zijn functies als secretaris en
mastersverantwoordelijke, waarop Dany zelf zijn ontslag indient als bestuurder.
De BGB bedankt Dany voor zijn jarenlange inzet.
De functies van Dany worden als volgt verdeeld:
Marnick Verbeirens wordt de nieuwe verantwoordelijke voor het masters-tornooicircuit.
Geert Librecht wordt de nieuwe webmaster.
Nick De Groote wordt de nieuwe secretaris.
2. Verslag van 25 april 2015.
Het verslag van de raad van bestuur van de BGB vzw van 25 april 2015, werd goedgekeurd.
3. Financieel verslag.
A Ontvangen:

- jaarbijdrage 2015-'16 Mechelen-Lier
- aansluitingskaarten: LGB, GEOZ, GBZA, GVML, Kl.Brab.
- Vandenhouwe Rudy terugbetaling hotel Izegem
- Hendrickx Freddy terugbetaling hotel Izegem + eten (Mia & Betty
- betaling Sandy Pascal (club Peacock)

B Betaald:

- gmp bibliofilm
- Interland eten
- combell
- OS R.V.B.
- OCMW Izegem
- KBC verzekeringen
- Belgisch staatsblad
- overnachtingen R.V.B. in Izegem

C Te betalen:

- CS van de R.V.B van juni
- OS van de R.V.B. van juni

D Te ontvangen: - boete Van De Wijngaard Wim

- volledige afrekening van het K.V.België
- sponsoring Thissen (rubbers)

4. Statuten.
De statuten zijn neergelegd bij de rechtbank van koophandel.
5. Kampioenschap van België
- Het BGB-bestuur bedankt de organisatoren van het afgelopen BK, het was een van
de beste BK’s van de afgelopen jaren.
- BK 2016: aangezien de oorspronkelijke zaal in Lubbeek niet beschikbaar is wordt
door de inrichters uitgekeken naar een nieuwe locatie.
- BK 2017: Het stadsbestuur van Blankenberge bevestigd dat de Consciencezaal van
het casino gereserveerd is voor het BK 2017 van 25/04/2017 tem 30/05/2017.
6. Letterwaarden
- De verantwoordelijke voor de letterwaarden, Freddy Hendrickx, laat weten dat er
verbonden zijn die nog steeds de letterwaarden van het afgelopen seizoen niet
binnengestuurd hebben. Er is derhalve nog steeds geen complete lijst met alle
letterwaarden ter beschikking.
- Nick De Groote wordt vanaf september (nieuw seizoen) de nieuwe
verantwoordelijke voor de letterwaarden.
7. Rubbers
Vanaf het seizoen 2015-2016 zijn de rubbers met de opdruk GBT verplicht. Wie nog stock
heeft van de oude rubbers met de opdruk GB kan die bij Thissen inruilen voor nieuwe
rubbers met de opdruk GBT.
8. Minnelijke schikking Kristof Roosemont
De BGB neemt kennis van de minnelijke schikking uitgesproken door BNV. Kristof
Roosemont wordt geschorst voor 8 weken vanaf de 1e speeldag 2015-2016 en wordt beboet
met 125€. De schorsing geldt enkel voor de BNV-competitie.
9. Provinciale Kampioenschappen.
Er is een nieuwe aanvraag binnen van KBWW voor het Provinciaal kampioenschap van
Antwerpen 2017. Dhr Dams en Daneels, inrichters van het PK 2016 en eveneens kandidaat
voor 2017, worden uitgenodigd op de eerstkomende BGB-vergadering.
10. Schrijven van Dhr Steven Engels
Dhr Steven Engels klaagt in een schrijven het feit aan dat hij in zijn lokaal niet met een
nieuwe ploeg mag starten in de GEOZ-competitie. Dhr Engels en een delegatie van het
GEOZ-bestuur worden uitgenodigd op de eerstkomende BGB-vergadering.
11. Schrijven van Dhr Willy Hermans aangaande art 25 in goed om weten.
Art 25 zal als volgt worden verduidelijkt:
Aangesloten leden die niet akkoord zijn met de nieuwe lokaalhoud(st)er kunnen alleen
vrijgegeven worden, op voorwaarde dat zij niet als speler op een wedstrijdblad vermeld
geweest zijn, gedurende het aan gang zijnde speeljaar. De overgang is gratis.
Bij
verandering van
lokaalhoud(st)er
tijdens
de
kompetitie,
zal
de
verbondsverantwoordelijke controleren of het lid al dan niet heeft gespeeld.
Bij overtreding wordt het lid geschorst voor de rest van het aan gang zijnde speeljaar, en
het verbond wordt beboet met € 125.

12. Schrijven van Dhr Willy Hermans aangaande “krijtje op het biljart”
Volgende vraag werd gesteld door Dhr Willy Hermans:
Wat moet er gebeuren wanneer tijdens het doelen een krijtje dat op de korte band ligt
omhoog springt, op het speelveld terecht komt en aldaar een bal raakt?
Het doel blijft geldig, alle door het krijtje verplaatste ballen worden terug geplaatst en de
speler blijft aan de beurt. Het reglement wordt niet in die zin aangepast, gezien de wel zeer
lage frequentie van het voorval.
13. Eerstvolgende vergadering.
De eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van de BGBvzw gaat door op
zaterdag 04/07/2015, om 9.00u, Dorp 4, te Denderhoutem.

13. Briefwisseling en email.
In: Schrijven van Dhr Steven Engels ivbm niet mogen starten in GEOZ.
Schrijven van Dhr Willy Hermans ivbm krijtje op biljart.
Schrijven van Dhr Willy Hermans aangaande art 25 in “goed om weten”.
Aanvraag KBWW Provinciaal kampioenschap Antwerpen 2017.
Kennisgeving BNV aangaande de schorsing van Dhr Roosemont Kristof.
Mail van het stadsbestuur van Blankenberge met bevestiging reservatie zaal voor het
BK 2017.
Uit: Uitnodiging delegatie GEOZ en Dhr Steven Engels op eerstkomende vergadering.
Uitnodiging Frank Dams en Patrick Danneels op de eerstvolgende vergadering.
Mail stadsbestuur Blankenberge met toezegging van onze medewerking voor het BK
2017.
Pierre Otzer
Voorzitter

Nick De Groote
Secretaris

