
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag BGB vergadering 02 april 2016. 

 

 

Aanwezig: Pierre Otzer, Freddy Hendrickx, Valentin Noten, Marnick Verbeirens, Ludo 

Hendrickx, Geert Librecht en Nick De Groote. 

 

1. Verslag van 19 maart 2016. 

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur  BGB vzw van 19 maart 2016 

werd goedgekeurd. 

 

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

 

3. Aanbesteding Belgisch kampioenschap. 

Aangezien er tijdens het inrichtingsjaar van het BK waarin er geen interland voorzien is 

een Trofee der verbondskampioenen zal georganiseerd worden, zal er vanaf 2018 qua 

aanbestedingssom geen onderscheid meer gemaakt worden tussen een inrichting met of 

zonder interland. 

 

4. Kledij tijdens het komend BK. 

Sedert de uitgave van de reglementenbundel 2015-2016 is er geen jeanskledij meer 

toegelaten op nationale inrichtingen. Spelers of speelsters die tijdens het komende BK 

tegen de nieuwe kledingregel zondigen, zullen een 1e maal verwittigd worden en de 2e 

maal gesanctioneerd worden zoals voorzien in de reglementering. Andere fouten tegen de 

kledijregels zullen onmiddellijk bestraft worden. 

 

5. Masters 

De jaarlijkse vergadering met de inrichters van de Masterstornooien zal doorgaan op 

zaterdag 16/04 om 13u30. Verantwoordelijke Verbeirens nodigt de betrokkenen uit. 

 

6. GVP niet akkoord met de BGB-beslissing aangaande het PK O-Vlaanderen. 

GVP heeft te kennen gegeven niet akkoord te zijn met de BGB-beslissing dat spelers die 

zich zowel voor het Oost-Vlaams kampioenschap als het verbondskampioenschap GVP 

plaatsen, geen boete moeten betalen wanneer zij forfait geven op de finaledag. 

BGB neemt acte van het standpunt van GVP maar blijft bij zijn eerder genomen 

beslissing. 

 

7. Nieuwe kandidatuur van dhr. Jean Francois voor de raad van bestuur BGB. 

De kandidatuur van dhr. Jean Francois om opnieuw toe te treden tot de raad van bestuur 

werd onontvankelijk verklaard omwille van het feit dat ze in tegenstrijd is met art. 12 van 

de statuten dat stelt dat een lid, door de algemene vergadering afgezet, nooit kan herkozen 

worden. 

 

8. Eerstvolgende vergadering. 

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

zaterdag 04/06/2016, om 9.00u, Dorp 4, te Denderhoutem. 
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