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Verslag BGB vergadering 09 juli 2016.

Aanwezig: Pierre Otzer, Freddy Hendrickx, Marnick Verbeirens, Valentin Noten, Ludo
Hendrickx en Nick De Groote.
Verontschuldigd: Geert Librecht.
1. Verslag van 4 juni 2016.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur BGB vzw van 4 juni 2016 werd
goedgekeurd.
2. Financieel verslag.
Het financieel verslag werd besproken en goedgekeurd.
3. Programma BK 2017.
Het voorgestelde programma voor het BK 2017 werd door de afwezigheid van de
verantwoordelijke voor de nationale inrichtingen vooralsnog niet goedgekeurd. Het
programma is dus nog “onder voorbehoud”.
4. Aankoop trofeeën beker van België 2016.
Er zijn vragen gerezen over de aankoopsom van de trofeeën voor de beker van België
2016. Toenmalige verantwoordelijke voor de aankoop, Jean Francois, wordt uitgenodigd
op de volgende vergadering van de RVB om de aankoop te verduidelijken.
5. Website.
De website van de BGB is sedert 1 juli offline. De schuld daarvoor ligt bij host Webnode
die ondanks de betaling voor de verderzetting van onze diensten op 17/06/2016, onze site
offline gehaald heeft. Indien het probleem eerstdaags niet opgelost geraakt zal er een
nieuwe site gemaakt worden bij een andere host.
6. Integratie BNV – BGB.
Uit kostenbesparende overwegingen zal BNV in de toekomst niet meer bestaan als een
afzonderlijk verbond, maar als een eenheid binnen de BGB. Verantwoordelijke voor de
nationale competitie wordt Valentin Noten.
7. Toestel opgangspunten.
Jean-Marie Plasschaert stelt een plexi toestel voor, dienstig om de ballen perfect op hun
opgangspunt te plaatsen. BGB erkent dat het toestel een verrijking is voor onze sport en
keurt het toestel goed. De BGB beveelt het toestel aan, maar op de vraag van Jean-Marie
om het te verplichten voor alle clubs wordt niet ingegaan. Het toestel mag via de geijkte
biljarthandels gedistribueerd worden.
8. Synthetisch laken Royal Pro.
De geplande overeenkomst met Royal Pro wordt uitgesteld vanwege onduidelijkheid over
de continue leverbaarheid van het laken.

9. Beker van België.
Alle inschrijvingen werden ondertussen verstuurd. Er wordt aan de verbonden gevraagd
hun deelnemers voor de bekers der kampioenen en der bekerwinnaars zo snel mogelijk
door te geven.
10. Masters.
De tornooien van Olen en Zele zijn ingericht onder de nieuwe LW terwijl tijdens de
vergadering met de inrichters afgesproken was dat zij nog aan de oude letterwaarden
zouden gespeeld worden. Voorzien was dat Olen en Zele de laatste twee tornooien zouden
zijn van het masterscircuit, maar uiteraard kunnen zij geen twee maal meetellen voor het
eindklassement. ODT wordt het laatste tornooi van het lopende seizoen.
11. Overname straffen uitgesproken door Aalst.
De voorwaardelijke straf van 5 weken van Jean-Marie De Bisschop, uitgesproken door de
klachtencommissie van Aalst, wordt door de BGB overgenomen.
De minnelijke schikking van 8 weken effectieve schorsing van Jean-Marie De Bisschop
wordt niet overgenomen, omdat de feiten zich voorgedaan hebben op de GVAkampioenschappen, een niet bij de BGB aangesloten verbond.
De minnelijke schikking van 5 weken effectieve schorsing van Gunther Hoffelinck wordt
niet overgenomen omdat het recht op verdediging niet gerespecteerd werd door het
verbond Aalst.
12. Provinciaal kampioenschap van Oost-Vlaanderen.
Er zijn 2 kandidaten voor het inrichten van het PK Oost-Vlaanderen; BC Fosques en BC ’t
Vat. Wegens de onbeschikbaarheid van de verantwoordelijke voor de nationale
inrichtingen, wordt de toekenning uitgesteld tot de volgende vergadering.
13. Terugvordering door BNV van 7818,48€ onkosten gemaakt door Pierre Otzer.
Bij controle van de BNV-boekhouding van de jaren 2013-2016 door controleurs Alfons
Verreth en Emiel Valvekens werd vastgesteld dat Pierre Otzer 7818,48€ niet bewezen
onkosten heeft aangerekend aan BNV.
Pierre Otzer betwist dit en stelt dat hij alle onkosten wel degelijk kan bewijzen, maar dat
hij van de controleurs niet de kans heeft gekregen die voor te leggen. Er wordt een nieuwe
bijeenkomst gepland met de controleurs en het voormalige BNV-bestuur om de zaak uit te
klaren.
Pierre Otzer wordt door de raad van bestuur op non-actief geplaatst tot de zaak uitgeklaard
is.
14. Ontslag Pierre Otzer.
Op het eind van de vergadering heeft Pierre Otzer zijn ontslag aangeboden als voorzitter
van de BGB. Hij blijft wel bestuurslid binnen de BGB.
15. Nieuwe voorzitter BGB.
Wegens het ontslag van Pierre Otzer drongen nieuwe voorzittersverkiezingen zich op. Er
was slechts 1 kandidaat, Valentin Noten, die met eenparigheid van stemmen verkozen
werd.
16. Eerstvolgende vergadering.
De eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van de BGBvzw gaat door op
zaterdag 13/08/2016, om 9.00u, Dorp 4, te Denderhoutem.
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