
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag BGB vergadering 03 oktober 2015. 

 

 

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

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

 

1. Verslag van 5 september 2015. 

Het verslag van de raad van bestuur van de BGB vzw van 5 september 2015, werd 

goedgekeurd. 

 

2. Financieel verslag. 

A  Ontvangen:   - Roosemont Kristof (boete)(01/09/2015) 

  - Wedstrijdformulieren & reglementenboeken van:  Aalst, WGF Leuven en BNV 

  - BNV aansluitingskaarten. 

  - GBZA bijkomende reglementenboeken. 

B  Betaald:  - CS vergadering september 

  - OS R.V.B. september 

  - Maken v/d reglementenboeken 

  - Reglementencommissie klacht dossier 2015/1 Dams Frank 

     Jacobs Ivo, Van Den Zegel Erik, Franchet Andy en Degraeve Steven 

  - Bosman Johnny (BIZTAX) 

  - Bibliofilm  

  - Geditrof 

  - KBC afrekening portkosten 

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

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

 

3. Beker van België 

- De heenmatch van de 5e ronde voor de beker van België stond geprogrammeerd op 

dezelfde dag als de finaledag van het Stoempers-mastertornooi (14/02/2016). 

De heenmatch verhuist naar 21/02/2016 en de terugmatch van de 5e ronde verhuist naar 

06/03/2016 

- GEOZ geeft forfait voor de beker van België bij de oude gloriën 

- Tijdens de bekerwedstrijd voor de jeugd Aalst 2 – LGB van 27/09/2015 werd er door LGB 

een speler opgesteld die niet aan de leeftijdsvoorwaarden voldeed. LGB verliest de 

wedstrijd met 4-0. 

 

4. Beroep Frank Dams tegen de uitspraak van de klachtencommissie van 10/09/2015 

De BGB heeft het beroep van Frank Dams onontvankelijk verklaard wegens niet ingediend 

conform de reglementering. Frank Dams blijft geschorst tem 30 oktober. 
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5. Beledigingen van Frank Dams ten overstaan van het BNV-bestuur. 

De BGB acht de beledigingen van Frank Dams ten overstaan van het BGB-bestuur bewezen 

en stelt hem een minnelijke schikking voor. 

  

6. GBT-rubbers 

Er is eerstdaags overleg met de firma Thissen, tot zolang blijven de oude GB-rubbers 

toegelaten. 

 

7. TDK 11/11/2015 

- Op de vraag van Patrick Bruyninckx of de provinciale kampioenen van de lagere reeksen 

ook deelnamerecht hebben voor de TDK wordt verduidelijkt dat alleen de kampioen in de 

A-reeks deelnamerecht heeft. 

- Er zullen 6 scheidsrechters uitgenodigd worden om de wedstrijden te leiden en dit van bij 

aanvang. 

 

8. Royal Pro-lakens 

We kregen de vraag van de fabrikant van Royal Pro-lakens om een laken van hun fabricaat 

te testen op een golfbiljart. De vraag werd positief onthaald en het gratis ter beschikking 

gesteld laken zal eerstdaags geplaatst worden in lokaal Welkom Back – Dorp 4 – 9450 

Denderhoutem. 

 

9. WGF lokaalsverandering van een nieuwe club 

Bij loakaalsverandering van een nieuwe club moeten 2/3 van alle leden tekenen voor 

akkoord van de lokaalsverandering. Art. 23/H zal in die zin aangepast worden. 

 

10. GBZA maximum aantal bestuurders. 

De vraag van GBZA om het aantal bestuurders te beperken werd positief onthaald, maar 

doorverwezen naar de statutaire vergadering. 

 

11. Eerstvolgende vergadering. 

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

zaterdag 07/11/2015, om 9.00u, Dorp 4, te Denderhoutem. 

 

13. Briefwisseling. 

In: 

- Verslag vergadering GBZA 

- Uitspraak klachtencommissie 

- Mail Bruyninckx TDK 

- GEOZ forfait OG 

- WGF lokaalsverandering 

- Mail GBZA 

- Beroep Frank Dams 

Pierre Otzer      Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

      

   
 


