
 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag BGB vergadering 04 juli 2015. 

 

 

Aanwezig: Pierre Otzer, Freddy Hendrickx, Valentin Noten, Jean Francois,  Marnick 

Verbeirens, Ludo Hendrickx,  Geert Librecht en Nick De Groote. 

 

Afwezig : - 

 

1. Verslag van 13 juni 2015. 

Het verslag van de raad van bestuur van de BGB vzw van 13 juni 2015, werd goedgekeurd. 

 

2. Financieel verslag. 

A  Ontvangen:   - Jaarbijdrage van: Kl.Brab. LGB, GBZA 

  - aansluitingskaarten: Aalst, Pajottenland 

  

B  Betaald:  - Afrekening K.V.België. 

  - CS vergadering juni 

  - OS R.V.B. 

  

C  Te betalen:  - CS van de R.V.B van juli 

   - OS van de R.V.B. van juli 

  - Drukker Reeckmans (wedstrijdformulieren) 

  

D Te ontvangen  - sponsoring Thissen (rubbers) 

 

 - Jaarbijdrage van: Leuven, BNV, Aalst, GEOZ, Pajottenland, 

WGF 

  

3. Ontslag secretaris Dany De Lange. 

Dany De Lange heeft nog steeds de attributen, die hij in bruikleen had (laptop, videocamera) 

evenals het secretariaat niet terugbezorgd aan de BGB. Dany De Lange zal aangeschreven 

worden. 

Op de vraag van Dany om een vergoeding voor het bijhouden van de site de afgelopen jaren 

wordt niet ingegaan. 

 

4. Gegevensbeheer 

Om te voorkomen dat in de toekomst belangrijke gegevens verloren gaan zouden, zal beroep 

gedaan worden op een clouddienst om de gegevens te bewaren. 

 

5. Dispuut Steven Engels/GEOZ 
Steven Engels krijgt van het verbond GEOZ geen toelating om met een nieuwe ploeg te 

starten vanwege een openstaande schuld. BGB heeft in deze tevergeefs proberen te  

bemiddelen, maar laat het verdere verloop aan de wijsheid van het verbond over. 

 

6. PK Oost-Vlaanderen 2016 

Belgische Golfbiljart Bond vzw 
Maatschappelijke zetel Kortestraat, 22 te Haasrode  

Gerechtelijk arrondissement Leuven Ondernemingsnummer 409 053 750. Rekeningnr. BE53.7330.2723.9953 
Secretariaat BGB, P/A De Groote Nick, Koekoekstraat 137B1, 2630 Aartselaar 

GSM: 0494/06.00.07 E-mail: dgn@skynet.be Site: http://www.bgbgolfbiljart.be 
 

mailto:dgn@skynet.be


 

Het PK Oost-Vlaanderen 2016 wordt toegewezen aan het verbond GEOZ dat in deze zal 

samenwerken met BC Oud Gemeentehuis. 

 

7. PK Antwerpen 2017 

Aangezien er een nieuwe kandidatuur binnen is van het verbond KBWW, opteert de BGB 

ervoor om het PK Antwerpen afwisselend aan GBZA en KBWW toe te wijzen. GBZA richt 

2016 in, KBWW 2017. 

 

8. BK 2016 Erpe Mere 

Het BK 2016 is toegewezen aan het verbond Leuven. Aangezien de voorziene zaal in 

Lubbeek niet beschikbaar is zal het verbond Leuven daartoe samen werken met BC ’t 

Hoekske en het evenement organiseren in de sporthal van Erpe Mere. 
    

9. BK 2017 Blankenberge 

Het BK 2017 is toegewezen aan het verbond GEOZ. Daar waar GEOZ oorspronkelijk wou 

samengaan met BC Les Deux Clefs wensen zij dit nu te doen met BC Den Tell. Wij laten 

het aan de wijsheid van het verbond over om in zee te gaan met de club die zij het meest 

geschikt achten. 

 

10. Masters 

- Het mastertornooi in Zele ingericht door de Quality wordt zeer positief geëvalueerd. 

- Inrichters mogen in de toekomst geen uitzonderingen meer toestaan op de kledij. De 

finales van de mastertornooien moeten in BGB-kledij gespeeld worden. 

- De BGB zal in de toekomst kordater optreden tegen onregelmatigheden. Finaleplaatsen 

die verkocht worden of finales die niet gespeeld worden zijn uit den boze. Ronny 

Vervondel, oorspronkelijk niet geplaatst, verliest zijn 2 rankingpunten. 

- Forfaits: Nico Suffys, Nicolas Stevens, Emiel Valvekens en Marco Robertfroid krijgen 

een boete van 10€ en moeten hun inschrijvingsgeld van 10€ nog betalen wegens forfait 

tijdens de schiftingen. Bruno Van Den Driessche, Lieven Hoeree en Rudy Van Camp 

krijgen 125€ boete en mogen niet deelnemen aan de volgende inrichting. 

- De BGB zal in de toekomst toezien op de loting van de schiftingen van de Masters. 

- Het volgende Mastertornooi is dat van HIH Meldert dat doorgaat van 19/8 tem 30/8. 

 

 

11. Rankingpunten BNV-competitie 

Vanaf het seizoen 2016-2017 zullen rankingpunten toegekend worden in de BNV-

competitie. Verdere info volgt. 

 

12. Letterwaarden 

De letterwaarden staan online. Freddy Hendrickx is de verantwoordelijke tot bij aanvang 

van de competitie, vanaf 1 september wordt Nick De Groote de verantwoordelijke. 

 

13. Eerstvolgende vergadering. 

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

zaterdag 08/08/2015, om 9.00u, Dorp 4, te Denderhoutem. Om 13u kunnen de verbonden 

de reglementenbundels en wedstrijdbladen afhalen. 

 

 

13. Briefwisseling en email. 

In: Mail Freddy Cooreman PK O-Vl. 

 Mail Les Deux Clefs BK 2017. 

Mail Dany De Lange ivbm met vraag om extra vergoeding voor het bijhouden van de 

site de afgelopen jaren. 

  



 

Uit: Steve Wilms ontheffing uit zijn functies in de reglementen- en klachtencommissie 

 Danny Van Acker ontheffing uit zijn functie in de klachtencommissie 

 

Pierre Otzer      Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

 

      

   
 


