
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag BGB vergadering 20 februari 2016. 

 

 

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

Verbeirens, Ludo Hendrickx Geert Librecht en Nick De Groote. 

 

1. Verslag van 09 februari 2016. 

Het verslag van de raad van bestuur van de BGB vzw van 09 februari 2016, werd 

goedgekeurd. 

 

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

 

3. Data vergaderingen rvb BGB 2016 

19/03 – 02/04 – 04/06 – 09/07 – 06/08 – 03/09 – 01/10 – 12/11 – 03/12 

 

4. Trofee der verbonds- en provinciale kampioenen 

Het voorstel van Marnick Verbeirens om, in het jaar dat er geen Interland gespeeld wordt 

in België, een trofee der kampioenen voor verbonds- en provinciale kampioenen te 

organiseren tijdens het BK, werd aanvaard. Enkel verbonds- en provinciale kampioenen 

welke niet mogen deelnemen aan de trofee der kampioenen van 11 november zullen 

daarop uitgenodigd worden (B-C-D-dames-jeugd-veteranen van de laatste 2 jaar 

voorafgaand aan de wedstrijd). De wedstrijd zal 2 jaarlijks gehouden worden, eerste editie 

2018. Marnick werkt verder uit. 

 

5. BK 2016 

Het bestuur van BC ’t Hoeksken werd uitgenodigd om de samenwerking tussen hen en 

BC Pigeon D’Or toe te lichten en uit hun verklaring blijkt dat er tussen hen en BC Pigeon 

D’Or geen vergoeding werd overeengekomen voor de samenwerking van de inrichting. 

 

6. BK 2017 

De zaal voor het BK 2017 in Blankenberge werd tijdens een meeting met de inrichters 

goedgekeurd. De inrichters verzekeren dat de deelnemers geen parkeergeld zullen hoeven 

te betalen tijdens het BK. Alleen voor de catering moet nog een oplossing gezocht worden 

 

7. Toenadering BGB NGB 

NGB zal aangeschreven worden om een eventuele samenwerking i.v.b.m. de nationale 

competitie te bespreken 

  

8. Spreiding van de kampioenschappen 

Om te voorkomen dat verschillende verbonds- en provinciale kampioenschappen 

gelijklopen, zal de BGB pogen de verschillende kampioenschappen te coördineren. BGB 

doet een oproep naar de verbonden om de data van hun kampioenschappen, indien 

mogelijk, 1 jaar op voorhand door te geven. 
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Om de kampioenschappen beter te kunnen spreiden wordt de einddatum van de competitie 

verlengd tot eind april (nu 1e week april). Ook zullen kampioenschappen tot eind juni 

mogen betwist worden (nu voor 1 mei). 

De nieuwe letterwaarden zullen vanaf komend seizoen ingaan vanaf 15/08 (nu 15/06). 

Daardoor wordt het Masters-tornooi van Tor Boys het laatste tornooi van het 

Masterscircuit ipv het 1e. 

 

9. Digitaliseren spelerskaarten 

Uit de vergadering met de kaarthouders is gebleken dat er nood is aan spelerskaarten met 

foto.  Daartoe zal de kaarthouding gedigitaliseerd worden en zal aan iedere speler 

gevraagd worden zijn paspoort te laten uitlezen. Streefdatum aanvang seizoen 2017-2018. 

 

10. Simonis/Royal Pro 

Om aan de vraag te voldoen van een aantal uitbaters om synthetisch laken van Royal Pro 

te mogen laten plaatsen (geen verwarming meer nodig) zal contact opgenomen worden 

met Simonis om de huidige overeenkomst te hernegotiëren. 

 

11. Voorstel rankingpunten 

Wegens tijdsgebrek verschoven naar volgende vergadering. 

 

12. Eerstvolgende vergadering. 

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

zaterdag 19/03/2016, om 9.00u, Dorp 4, te Denderhoutem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Otzer      Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

      

   
 


