
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag BGB vergadering 12 december 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 7 november 2015. 

Het verslag van de raad van bestuur van de BGB vzw van 7 november 2015, werd 

goedgekeurd. 

 

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

 

3. Statuten 

De statuten werden overeenkomstig de aanbevelingen van het VSDC aangepast en 

goedgekeurd door de raad van bestuur. De aangepaste statuten zullen ter controle 

voorgelegd worden aan het VSDC waarna ze in februari ter goedkeuring zullen 

voorgelegd worden aan de algemene vergadering. 

 

4. Masters 

De BGB zal in de toekomst met betrekking tot de Masters minder aan regelneverij doen. 

Er wordt een vergadering gepland met de organisatoren na de laatste Masters van het 

seizoen. 

 

5. Rubbers 

Er is een overeenkomst met verdeler NV Thissen om de rubbers te laten fabriceren bij een 

fabrikant die de kwaliteit garandeert. De nieuwe rubbers, die de opdruk “BGB” zullen 

dragen en uitgebreid getest zijn, zullen beschikbaar zijn vanaf 01/04/2016 en verplicht 

zijn vanaf de aanvang van het volgende seizoen. 

 

6. Synthetisch laken Royal Pro. 

De kwaliteit van het laken blijft constant. Er volgt een ontmoeting met de fabrikant in de 

loop van de maanden januari/februari. 

  

7. BK 2017 (Jean-Paul Vandenbroucke) 

Een afvaardiging van de RvB zal ingaan op de uitnodiging van de inrichter om de zaal van 

het BK 2017, de vernieuwde conciencezaal in het casino van Blankenberge, te gaan 

bezichtigen. 

 

8. Beker van België 

Er zal volgend seizoen gepoogd worden om de data voor de beker van België oude gloriën 

en veteranen niet te laten samenvallen met de reguliere bekerdata. 
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9. Kampioenschap West-Vlaanderen 2016 

De aanvraag van WGF om het kampioenschap van West-Vlaanderen in te richten werd 

goedgekeurd. Aanvang 7 januari – finale 31 januari 

 

10. BNV 

Uit de vergadering tussen het BNV-bestuur en de spelersraad waren volgende vragen naar 

voren gekomen: 

- De datums van het volgend BK op de site. 

Wordt voor gezorgd; het programma is nog niet gekend 

- De datums en de uitslagen van de tornooien vlugger op de site 

De webmaster zal het nodige doen. 

- De uitslagen en rangschikking van de competitie vlugger op de site 

Vanaf januari zullen de uitslagen op zondagmorgen in Excel-formaat op de site 

komen. 

- Vraag om de winnaar van de TDK toe te voegen aan de 8 rechtstreeks geplaatsten. 

Aangezien niet iedereen de kans heeft om aan de TDK deel te nemen (is een 

tornooi op invitatie) wordt hier niet op ingegaan.  

 

11. Eerstvolgende vergadering. 

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

zaterdag 02/01/2016, om 9.00u, Dorp 4, te Denderhoutem. 

 

13. Briefwisseling. 

In: 

VSDC opmerkingen statuten 

Verslag vergadering GBZA 

GBML splitsing club 

WGF aanvraag wijziging lokaal 

Uitslag Peulis 

GBZA dubbele lidkaart 

GBZA verslag vergadering 

GBZA goed om weten 

WGF aanvraag kampioenschap W-Vlaanderen 

Uit: 

VSDC nazicht statuten 

 

 

Pierre Otzer      Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

      

   
 


