
 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag BGB vergadering 08 augustus 2015. 

 

 

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

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

 

1. Verslag van 04 juli 2015. 

Het verslag van de raad van bestuur van de BGB vzw van 04 juli 2015, werd goedgekeurd. 

 

2. Financieel verslag. 

A  Ontvangen:   - Jaarbijdrage van:  WGF, GEOZ, Aalst, Pajot. 

  - reglementenboeken & wedstrijdbladen van: LGB, GBZA, GEOZ,  

      GVML en Pajottenland. 

  - Hoeree Lieven  

  - Van Den Driessche Bruno, FF finale master Zele 

  - Valvekens, Devroe 

  

B  Betaald:  - One.Com 

  - CS vergadering juli 

  - OS R.V.B. juli 

  - Krans Van Houdt André 

  

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

  

3. Provinciaal kampioenschap Antwerpen. 

Het PK Antwerpen werd eerder door de BGB voor 5 jaar toegekend aan het verbond GBZA 

en meer bepaald aan BC Zjenekes.  

Ondanks officieel protest van de verbonden KBWW en MELI vindt de BGB dat het niet 

kan terugkomen op die eerder genomen beslissing. 

BC Zjenekes mag de komende 5 jaar het PK van Antwerpen inrichten, met dien verstande 

dat ze telkens voor 30 juni het contract moeten ondertekenen voor de daaropvolgende 

inrichting De daaropvolgende 10 jaar (2021-2030) mag het PK Antwerpen enkel beurtelings 

ingericht worden door afwisselend KBWW en MELI. 

Deze beslissing werd niet unaniem genomen gezien Marnick Verbeirens en Nick De Groote 

de vergadering verlaten hadden voor de beraadslaging van dit punt. 

 

4. Teruggave attributen Dany De Lange. 

Er werd een overeenkomst bereikt met Dany De Lange betreffende de teruggave van de in 

zijn bezit zijnde BGB-eigendommen. De overdracht moet ten laatste tegen 30/08/2015 

gerealiseerd zijn. 

 

5. Masters. 

- Op vraag van verschillende tornooi-inrichters zal in de toekomst op de finaledagen ook 

clubkledij toegestaan worden. 
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- In de gemengde reeks zijn geen rankingpunten voorzien voor de plaatsen 17-32. Deze 

spelers krijgen voor het aan de gang zijnde seizoen 1 punt. De reglementering zal 

aangepast worden. 

- De minnelijke schikkingen voor forfait tijdens de finale  van een officieel tornooi zullen 

naar het komend seizoen toe herbekeken worden. 

- De minnelijke schikking van Rudy Van Camp werd geseponeerd omdat betrokkene kon 

aantonen dat hij om dringende reden werd opgeroepen voor zijn werk. 

 

6. GBT-rubbers. 

Er bereiken ons verschillende klachten omtrent de nieuwe rubbers. De klachten zullen 

gebundeld en besproken worden met Thissen. 

De nieuwe rubbers zijn ook 10 cent duurder dan de oude en Thissen rekent dat prijsverschil 

aan bij omruiling van oude naar nieuwe rubbers. 

 

7. GBZA voorstel afschaffen lidkaart. 

BGB gaat niet in op het voorstel van GBZA om de lidkaart om budgettaire redenen af te 

schaffen en enkel nog te spelen met de spelerskaart. Dat zou veel teveel problemen geven 

tijdens de competitie (spelers die hun kaart vergeten). Er wordt trouwens enkel een nieuwe 

spelerskaart uitgereikt voor spelers die transfereren, een verwaarloosbare kost dus. 

 

8. Klacht WGF / BC Maenhout. 

Klachten aangaande de competitie moeten ons ten laatste 30 dagen na het einde van de 

competitie bereiken. Aangezien deze termijn reeds ruimschoots verstreken is wordt de 

klacht onontvankelijk verklaard. 

 

9. Voorstel Patrick Heivers om de inrichters van BK en PK te verplichten een site aan te 

maken voor hun evenement. 

BGB moedigt dit voorstel aan, maar vindt dat de inrichters daartoe niet kunnen verplicht 

worden. 

 

10. Beker van België jeugd/junioren. 

De vraag om het aantal spelers van de beker van België voor jeugd/junioren op te trekken 

van 4 naar 6 wordt doorverwezen naar de statutaire vergadering. 

 

11. Eerstvolgende vergadering. 

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

zaterdag 05/09/2015, om 9.00u, Dorp 4, te Denderhoutem. 

 

13. Briefwisseling. 

In: 

- GBZA: samenstelling bestuur 

- De Lange Dany: antwoord op ons schrijven van 4/7/2015 

- GBZA: verslag vergadering 

- Opmerkingen op nieuwe reglementenbundel 

- JP Van Den Broucke: nieuwe rubbers 

- Mail Patrick Heivers 

- Klacht WGF 

- MELI PKA 

- KBWW PKA (verslag vergadering) 

- Uit 

- Frank Dams uitnodiging vergadering 8/8/2015 

- Factuur Thissen sponsoring Masters 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Otzer      Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

 

      

   
 


