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Verslag BGB vergadering 04 juni 2016.

Aanwezig: Pierre Otzer, Freddy Hendrickx, Marnick Verbeirens, Geert Librecht en Nick De
Groote.
Afwezig: Ludo Hendrickx, Valentin Noten.
1. Verslag van 2 april 2016.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur BGB vzw van 2 april 2016 werd
goedgekeurd.
2. Financieel verslag.
Het financieel verslag werd besproken en goedgekeurd.
3. Evaluatie Belgisch kampioenschap 2016.
Er is gebleken dat het inrichten van het BK in een tijdsspanne van 2 weken onbegonnen
werk is. Er moeten teveel disciplines op 1 dag geprogrammeerd worden met ongewoon
lange wachttijden en einduren tot gevolg. Inrichters zullen in de toekomst 3 weken moeten
voorzien.
Indien meerdere disciplines op dezelfde dag betwist worden zal er bekeken worden om de
disciplines op verschillende uren te laten aanvangen.
Inschrijvingen: er zal in de toekomst enkel nog kunnen ingeschreven worden via een
daartoe aangemaakte website en dit om fouten te voorkomen. De inschrijvingen zullen 1
maand voor de startdatum afgesloten worden en eens afgesloten zullen er geen
inschrijvingen meer aanvaard worden.
Betalen zal alleen nog kunnen via een overschrijving welke door de BGB zal opgestuurd
worden voor het totaal van de ganse club.
Spelers die dit jaar dubbel betaald hebben zullen zo spoedig mogelijk terugbetaald
worden.
4. BK 2017.
Het programma voor het BK 2017 is door Geert L. voorgesteld en wordt de komende
maand geëvalueerd. Definitieve goedkeuring op de vergadering van juli 2016.
Het vernieuwde “contract van toewijzing” wordt eveneens geëvalueerd alvorens het wordt
geofficialiseerd.
Mensen die een overnachting wensen te boeken tijdens het BK wachten best niet te lang
met boeken, want het laagseizoen eindigt op 29 april. Vooral het 2e weekend van mei is
druk, vanwege de jaarlijkse voettocht.
Het voorstel om in de A-reeks 64 finalisten toe te laten, waarvan 32 rechtstreeks geplaatst
uit de ranking, werd niet weerhouden.
5. Kledij.
Vanaf heden is een wit hemd niet langer verplicht tijdens BGB-aangelegenheden, maar is
ook een clubhemd toegestaan. Op het clubhemd moet dan wel de clubnaam vermeld staan.
Tijdens de schiftingen is vanaf heden voor de heren een lange broek verplicht.

6. Happening
Omwille van de geringe belangstelling zal de happening na deze editie niet meer
georganiseerd worden.
7. Masters
Verantwoordelijke Marnick V. brengt verslag uit van de vergadering met de Mastertornooi inrichters.
Op de vraag om de trekkingen van de schiftingen onder toezicht van de BGB te plaatsen,
om de geruchten te ontkrachten dat de lotingen geleid worden teneinde zoveel mogelijk
toppers in finale te krijgen, werd negatief gereageerd. De BGB heeft dan ook beslist om
geen BGB-rankingpunten meer toe te kennen voor de masters-tornooien
8. Vlag.
BGB zal een vlag laten maken met het BGB-logo om te gebruiken tijdens BGBinrichtingen. Er werd uit verschillende ontwerpen gekozen, een offerte zal gevraagd
worden bij verschillende fabrikanten.
9. Dubbele lidkaart voor spelers van eenzelfde club (GBZA).
Vanaf het seizoen 2017-2018 moeten spelers die in hun verbond zowel in de
vrijdagcompetitie als in de zaterdagcompetitie uitkomen voor dezelfde club, nog slechts 1
lidkaart hebben. Er moet voor die spelers dan ook slechts 1 maal lidgeld betaald te worden
aan de BGB (GBZA vraagt zelf geen lidgeld aan zijn spelers). Dit geldt niet voor spelers
die in 2 verschillende verbonden uitkomen voor dezelfde club (BNV – ander verbond).
10. Lakens
Het synthetisch laken Royal Pro werd kwalitatief goed bevonden om naast Simonis
Rapide 300 toegelaten te worden in competitie.
11. Eerstvolgende vergadering.
De eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van de BGBvzw gaat door op
zaterdag 09/07/2016, om 9.00u, Dorp 4, te Denderhoutem.
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