
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag BGB vergadering 3 september 2016. 

 

 

Aanwezig: Freddy Hendrickx, Marnick Verbeirens, Valentin Noten, Geert Librecht, Nick De 

Groote. 

Verontschuldigd: Ludo Hendrickx 

 

1. Verslag van 13 augustus 2016. 

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur  BGB vzw van 13 augustus 2016 

werd goedgekeurd. 

 

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

 

3. Opvolging dossier Pierre Otzer. 

Pierre Otzer heeft geen vervolg gegeven aan zijn eigen voorstel om binnen de maand 

samen te komen met de controleurs van de boekhouding teneinde de zaak uit te klaren. 

Pierre Otzer wordt met onmiddellijke ingang geschorst voor alle activiteiten binnen BGB. 

Er zal advies ingewonnen worden bij de juridische dienst van het VSDC nopens de verder 

te volgen stappen. 

Marnick Verbeirens zal de BGB-eigendommen, in het bezit van Pierre, gaan ophalen. 

 

4. Programma BK 2017. 

Het programma van het BK 2017 werd goedgekeurd en is terug te vinden op onze site. De 

BNV-kampioenschappen werden eraan toegevoegd en zal plaats hebben op 27 en 

28/05/2017. 

 

5. Vraag van het verbond Aalst om de toewijzing van het PK O-Vl 2017 te herzien. 

De eerdere toewijzing aan BC ’t Vat blijft behouden. 

Het reglement, dat de toewijzingsvoorwaarden bepaalt, zal herzien worden. 

 

6. Beheer website. 

De toegang tot de website zal in de toekomst gekoppeld worden aan een BGB-gebonden 

mailadres en paswoord, zodat problemen, zoals in het verleden, bij onbeschikbaarheid van 

de verantwoordelijke, kunnen voorkomen worden. 

 

7. Beker van België speeldata. 

Er worden extra datums voor de beker van België voorzien om eventueel wedstrijden te 

kunnen verplaatsen. De ploegverantwoordelijken zullen hiervan ingelicht worden. 

 

8. Ranking. 

De ranking is t.e.m. het tornooi van de Quality aangepast. De uitslag van HIH is nog niet 

binnen. 
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9. Kledij Interland. 

Voor deelname aan de Interland wordt geen clubkledij toegestaan en blijft de kledij zoals 

vanouds met wit hemd. 

 

10. Afschaffing Masters. 

Daar het BGB-bestuur geen toelating kreeg tot controle van de inschrijvingen, lotingen en 

wedstrijden bij "Mastertornooien", en de inrichters zelf hebben bevestigd dat de lotingen 

"geleid" worden heeft de Raad van Bestuur volgende beslissingen genomen (vergadering 

04 juni 2016): 

De editie 2016-2017 is het laatste Mastercircuit. De prijzen blijven behouden en worden 

uitbetaald na het laatste tornooi. 

Er wordt geen feest meer georganiseerd en er worden geen punten toegekend voor de 

BGB-ranking. 

 

11. Letterwaarden. 

Vanuit de verbonden is de melding gekomen dat spelers wiens letterwaarde moest 

verhogen door een prestatie in een kampioenschap, die verhoging niet gekregen hadden. 

De letterwaardenlijst op de site is intussen aangepast, Freddy Hendrickx maakt nieuwe 

letterwaardekaarten voor de betrokken spelers. 

 

12. 2 Nieuwe kandidaturen raad van bestuur . 

Zowel Bert Geboes van het verbond GBZA als Andy Franchet van het verbond Aalst 

hebben zich kandidaat gesteld om toe te treden tot de RVB. De kandidaturen werden door 

de huidige leden van de RVB positief onthaald en beiden worden gecoöpteerd tot de 

eerstvolgende statutaire 

 

13. Eerstvolgende vergadering. 

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

zaterdag 01/10/2016, om 9.00u, Dorp 4, te Denderhoutem. 

 

 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

      

   
 


