
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag BGB vergadering 13 augustus 2016. 

 

 

Aanwezig: Freddy Hendrickx, Marnick Verbeirens, Valentin Noten, Ludo Hendrickx, Nick 

De Groote. 

Verontschuldigd: Geert Librecht. 

 

1. Verslag van 09 juli 2016. 

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur  BGB vzw van 9 juli 2016 werd 

goedgekeurd. 

 

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

 

3. Niet bewezen onkosten Pierre Otzer. 

Er wordt binnen de maand een nieuwe bijeenkomst belegd met het voormalige BNV-

bestuur en de controleurs van de boekhouding, Emiel Valvekens en Alfons Verreth, om 

deze zaak uit te klaren. 

 

4. Programma BK 2017. 

Wordt wegens de ziekte van de verantwoordelijke nationale inrichtingen, Geert Librecht, 

verschoven naar volgende vergadering. 

De BNV-kampioenschappen zullen geïntegreerd worden in het kampioenschap van 

België. 

 

5. Aankoop trofeeën beker van België 2016. 

Er zijn sluitende bewijzen dat Jean Francois zich persoonlijk verrijkt heeft met de 

aankoop van de trofeeën voor de beker van België 2016. 

Jean Francois zal gevraagd worden het verschil tussen de fictieve en de effectieve 

aankoopsom te storten op rekening van de BGB. Bij niet betaling binnen de 30 dagen zal 

Jean Francois geschorst worden tot bij betaling. 

 

6. PK Oost-Vlaanderen 2017. 

Er zijn 2 kandidaten voor de inrichting van het PK Oost-Vlaanderen, het verbond Aalst en 

en BC ‘t Vat. 

Bij navraag is gebleken dat het verbond Aalst niet in de mogelijkheid is om het 

kampioenschap zelf in te richten, en van plan is het kampioenschap, zoals in het verleden, 

door te verkopen aan een geïnteresseerde club, iets wat volgens onze reglementen 

verboden is. Bij dezelfde navraag is gebleken dat het verbond Aalst van plan was samen te 

werken met een piratenverbond. 

Om deze redenen wijst de BGB de inrichting toe aan BC ’t Vat. 

 

7. Letterwaarden. 

Er komen veel vragen binnen van spelers welke menen dat hun huidige LW niet correct is. 

Bij nazicht blijkt dat dit onterecht is, maar dat de kaart met de oude LW meestal niet juist 

is. 
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8. Lidmaatschap Chris De Groof. 

Er wordt Chris De Groof toegestaan een overgang D4 te doen, omdat gebleken is dat de 

handtekening op het spelerscontract niet de zijne was. 

Oproep aan de clubs om op de spelerscontracten niet in de plaats van de spelers te 

tekenen. 

 

9. Dubbele lidkaart voor spelers van eenzelfde club. 

Vanaf het seizoen 2016-2017 moeten spelers die in hun verbond zowel in de 

vrijdagcompetitie als in de zaterdagcompetitie uitkomen voor dezelfde club, nog slechts 1 

maal lidgeld betalen aan de BGB. Die spelers zullen evenwel, net als in het verleden, nog 

steeds 2 lidkaarten ontvangen. Dit om te voorkomen dat een speler 3 maal competitie zou 

gaan spelen per weekend. 

Dit geldt niet voor spelers die in 2 verschillende verbonden uitkomen voor dezelfde club 

(BNV – ander verbond). 

 

10. Synthetisch laken Royal Pro. 

Ondertussen werden er door de firma Royal Pro afdoende bewijzen geleverd dat het laken 

ook in de toekomst continu leverbaar zal blijven. Royal Pro wordt vanaf het seizoen 2016-

2017, naast Simonis Rapide 300, toegelaten in competitie. 

 

11. Lidgeld BNV. 

Gezien de verminderde kosten voor de competitie door de integratie van BNV in BGB, 

wordt de competitiebijdrage verminderd van 75€ naar 50€ en de spelersbijdrage van 

15€/speler naar 10€/speler. Clubs die reeds betaald hadden voor de competitie zullen het 

teveel betaalde in mindering krijgen bij de afrekening op het einde van het seizoen. 

 

12. TDK 2016. 

De selectie werd besproken en goedgekeurd. 

 

13. Interland 2016. 

De selectie werd besproken en goedgekeurd. Er zal een bus besteld worden. 

 

14. Eerstvolgende vergadering. 

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

zaterdag 03/09/2016, om 9.00u, Dorp 4, te Denderhoutem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

      

   
 


