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Verslag BGB vergadering 19 maart 2016.

Aanwezig: Pierre Otzer, Freddy Hendrickx, Valentin Noten, Marnick Verbeirens, Ludo
Hendrickx, Geert Librecht en Nick De Groote.
1. Verslagen van 20 maart 2016.
Het verslag van de vergadering van de rvb BGB vzw van 20 februari 2016, en van de
statutaire vergadering werden goedgekeurd.
2. Jean Francois.
De niet-herverkiezing van Jean Francois werd besproken en zijn taken werden binnen de
rvb als volgt verdeeld:
- Belgisch kampioenschap + nationale inrichtingen – Geert Librecht
- Inschrijvingen + betalingen Belgisch kampioenschap – Ludo Hendrickx
- Trofee der kampioenen – Marnick Verbeierns
3. Nationale inrichtingen.
Nationale inrichtingen kunnen vanaf heden rechtstreeks bij de BGB, zonder tussenkomst
van het verbond, aangevraagd worden. Een verbond heeft wel nog voorrang op een club
tot 1 juni het jaar voorafgaand aan de inrichting.
Nationale inrichtingen zullen vanaf heden toegekend worden door de rvb BGB en niet
meer door de verantwoordelijke nationale inrichtingen.
Iedere nationale inrichting zal vanaf heden ook een toelatingsnummer krijgen.
4. Coördinatie kampioenschappen
Het blijkt onmogelijk om provinciale en verbondskampioenschappen zodanig te
coördineren dat ze uit elkaars vaarwater blijven, omdat zalen dikwijls reeds jaren vooraf
vastgelegd worden. Wel zal de BGB een kalender op zijn site plaatsen waarop alle
gekende kampioenschappen zullen gemarkeerd worden. Kandidaat inrichters zullen dan
meteen kunnen zien welke periodes nog vrij zijn. Verantwoordelijke nationale
inrichtingen, Geert Librecht, doet het nodige. Oproep aan alle inrichters om gekende data
van verbonds- en provinciale kampioenschappen aan Geert door te geven.
5. Nieuwe lasermeter
Er werd door Ludo Hendrickx een nieuwe lasermeter voorgesteld. De meter werd na
uitvoerige testen goedgekeurd, zal 450€ kosten en is te verkrijgen via Ludo Hendrickx.
6. Trofee der verbonds- en provinciale kampioenen
De trofee voor provinciale kampioenen (TDPK) zal jaarlijks georganiseerd worden tijdens
het BK en voor het eerst betwist worden tijdens het BK van 2017. Deelnemers: alle
provinciale kampioenen van het voorgaande jaar die niet mochten deelnemen aan de TDK
van 11/11.
De trofee voor verbondskampioenen (TDVK) zal tweejaarlijks georganiseerd worden
telkens in het jaar dat er geen interland voorzien is tijdens het BK (2018 – 2020 – etc).

Deelnemers: alle verbondskampioenen van de 2 voorgaande jaren die niet mochten
deelnemen aan de TDK van 11/11. Verantwoordelijke: Verbeirens Marnick.
7. BK 2016
Er zal ter gelegenheid van het BK door verantwoordelijke Geert Librecht een pagina op de
site aangemaakt worden waar alle uitslagen zullen op te volgen zijn.
Het oude rekeningnummer voor de betalingen van het BK is afgesloten. Betalingen op het
oude rekeningnummer zullen automatisch teruggestort worden.
Het nieuwe nummer voor de betalingen van het BK is BE49 7555 4970 0871.
Indien er een vaste internetverbinding beschikbaar is op het BK zullen bepaalde
wedstrijden live gestreamd worden.
8. Digitalisering spelerskaarten
Er zal een site ontworpen worden van waaruit de clubs de gegevens van hun spelers via
hun identiteitskaart zullen kunnen inlezen.
Er wordt nagegaan of het financieel haalbaar is om de clubs een kaartlezer ter beschikking
te stellen.
9. Beker van België voor dames
Een testwedstrijd moet uitsluitsel brengen betreffende de 2e finalist voor de beker van
België voor dames.
Aangezien GVML en WGF niet tot overeenstemming komen voor een datum zal de
testwedstrijd gespeeld worden op de finaledag van de bekers, zondag 1 mei, om 13u.
10. Zelfde finaledag kampioenschap O-Vl en GVP
Indien een speler zich voor zowel de finale van het provinciaal kampioenschap als voor de
finale van het verbondskampioenschap plaatst, dan moet de speler voorkeur geven aan het
provinciaal kampioenschap. GVP mag in voorkomend geval geen boete opleggen voor de
forfait.
11. Voorstel rankingpunten
Het voorstel van Geert Librecht om de rankingpunten te hervormen en het voorstel van
Nick De Groote om punten toe te kennen in de nationale competitie werden goedgekeurd.
Plaats
1e
2e
3e-4e
5e-8e
9e-16e
17e-32e
33e-64e

België
60 pt
40 pt
30 pt
20 pt
15 pt
10 pt
{5} pt

Provinciaal
40 pt
30 pt
20 pt
15 pt
10 pt
{5} pt

Verbond
30 pt
20 pt
15 pt
10 pt
5 pt
{3} pt

A-Torn. H
20 pt
15 pt
10 pt
6 pt
3 pt
{2} pt

A-Torn. G
20 pt
15 pt
10 pt
6 pt
3 pt
{2} pt

B-Torn. H
15 pt
10 pt
7 pt
4 pt
2 pt
{1} pt

B-Torn. G
15 pt
10 pt
7 pt
4 pt
2 pt
{1} pt

{ } indien er meer spelers zijn op finaledag

VERPLICHT
BNVcompetitie:

In A- reeks minimum 16 finalisten op provinciale en federale kampioenschappen.

Ere

1 punt / gewonnen match

1e

0,5 punt / gewonnen match

12. Aansluiting van spelers die zowel in de vrijdag- als in de zaterdagcompetitie bij
dezelfde club spelen.
Wanneer een verbond, binnen de schoot van de BGB, zowel een vrijdag- als een
zaterdagcompetitie organiseert, dan moet voor alle spelers die aan die competities
deelnemen een lidkaart aangevraagd worden voor zowel de vrijdag- als de
zaterdagcompetitie, ook als die speler vrijdag en zaterdag voor dezelfde club uitkomt.
13. Eerstvolgende vergadering.
De eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van de BGBvzw gaat door op
zaterdag 02/04/2016, om 9.00u, Dorp 4, te Denderhoutem.
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