
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag BGB vergadering 07 november 2015. 

 

 

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

Verbeirens, Ludo Hendrickx en Nick De Groote. 

Verontschuldigd: Geert Librecht (ziek). 

 

1. Verslag van 3 oktober 2015. 

Het verslag van de raad van bestuur van de BGB vzw van 3 oktober 2015, werd 

goedgekeurd. 

 

2. Financieel verslag. 
Het financieel verslag werd besproken en goedgekeurd. 

 

3. Masters Peulis – schrijven Marc Van Goethem 

Marc Van Goethem klaagt het feit aan dat er op vrijgekomen plaatsen door het forfait van 

spelers welke te laat waren, andere spelers ingepast worden die per vergissing niet mee 

geloot waren. 

BGB laat het aan de wijsheid van de inrichter over om te oordelen of dit deontologisch 

verantwoord is. 

 

4. Ledenbeheer / dubbelspelen (GBZA) 

Naar aanleiding van de opmerkingen door GBZA zal de bundel goed om weten herwerkt 

door Freddy Hendrickx en zal er een vergadering georganiseerd worden met de 

verbondskaarthouders. 

Het dubbelspelen wordt doorverwezen naar de statutaire vergadering van  20 februari 

2015. 

 

5. VSDC 

BGB gaat van de optie gebruik maken om zijn statuten gratis te doorlichten door VSDC. 

 

6. Vraag van BC Zjenekes om een gesprek met het BGB-bestuur teneinde de straf van 

Frank Dams te verlichten. 

BGB oordeelt dat er door de heren Daneels en Dams geen nieuwe elementen naar voor 

gebracht werden, maar beslist omwille van het berouw dat Frank Dams betuigt zijn straf 

te halveren. Frank Dams blijft geschorst tot 20/11/15 ipv tot 30/11/15 en de boete wordt 

eveneens gehalveerd (125€ ipv 250€). 

  

7. Beker van België 

De data van de 5e ronde worden 21/2/16 heen en 06/03/2015 terug ipv van 14/2/16 en 

21/02/2016 en dit omwille van de finaledag van het Stoempers masterstornooi op 14/2/16. 

VDB krijgt toelating om op 21/2/16 een schiftingsdag in te lassen op hun masterstornooi. 

 

8. GBT-rubbers 

Er blijkt nog geen beterschap te zijn in de kwaliteit van de GBT-rubbers en er volgt nieuw 

overleg met de firma Thissen. 
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9. Eerstvolgende vergadering. 

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

zaterdag 12/12/2015, om 9.00u, Dorp 4, te Denderhoutem. 

 

13. Briefwisseling. 

In: 

- GBZA Verslag vergadering – dubbel spelen – ledenbeheer. 

- Aanvraag tot gesprek BC Zjenekes. 

- VSDC. 

- GEOZ forfait OG. 

Uit: 

- Frank Dams onontvankelijkheid beroep + minnelijke schikking belediging BNV-

bestuur. 

- GBL minnelijke schikking beker. 

- VSDC statuten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Otzer      Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

      

   
 


