
 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag BGB vergadering 1 oktober 2016. 

 

Aanwezig: Freddy Hendrickx, Marnick Verbeirens, Valentin Noten, Geert Librecht, Andy 

Franchet, Bert Geboes, Nick De Groote. 

Afwezig: Ludo Hendrickx 

 

1. Verwelkoming nieuwe leden. 

De nieuwe leden, Bert Geboes en Andy Franchet, worden door de voorzitter verwelkomd. 

Ze worden gecoöpteerd tot aan de statutaire vergadering van februari 2017 en hebben 

zolang geen stemrecht. 

 

2. Verslag van 3 september 2016. 

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur  BGB vzw van 3 september 2016 

werd goedgekeurd. 

 

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

 

4. Attributen  Pierre Otzer. 

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

 

5. Beker van België. 

Er zal, wegens de geringe belangstelling, tegen volgend seizoen nagedacht worden over 

een nieuwe formule voor de beker van België oude gloriën. 

Naar aanleiding van een schrijven van de damesploeg van Aalst zal een afvaardiging van 

de ploeg en het verbondsbestuur van Aalst op de eerstkomende vergadering uitgenodigd 

worden om hun geschil uit te klaren. 

 

6. Vlaggen 

Er zullen 4 standaardvlaggen en 4 beachvlaggen besteld worden welke zullen gebruikt 

worden bij nationale inrichtingen. 

 

7. BK inschrijven via de site. 

Inschrijven voor het BK in Blankenberge zal enkel kunnen via het inschrijvingsformulier 

op de site. Uiterste inschrijvingsdatum is 31/3, daarna zullen geen inschrijvingen meer 

aanvaard worden. De uiterste inschrijvingsdatum zal uitgebreid gecommuniceerd worden. 

De betalingen zullen via de clubs geregeld worden en moeten uiterlijk tegen 15/4 voldaan 

zijn. Niet tijdig betaald = geen deelname. 

 

8. Reglementenboeken GBZA. 

Bert Geboes bezorgt de reglementenboeken van GBZA. 

 

9. Prijs nationale overgang en overgang extra (D4). 

Vanaf 01/01/2017 zal er geen prijsverschil meer zijn in de verschillende letterwaarden 

voor een nationale overgang of een D4. 

De prijs voor een nationale overgang wordt 60€, voor een D4 120€ (het gemiddelde van 

de vroegere prijzen). 
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10. Nationale wedstrijdleiders. 

Op 11 november is er opnieuw gelegenheid voor de officiële wedstrijdleiders om de 

proeven af te leggen voor nationaal wedstrijdleider. Geïnteresseerden kunnen zich vooraf 

aanmelden bij Marnick Verbeirens. 

Aan het huidig bestand van nationale wedstrijdleiders zal gevraagd worden wie effectief 

nog wil aantreden op nationale inrichtingen. De nationale wedstrijdleiders die zich nog 

actief willen inzetten zullen voorzien worden van een BGB-wedstrijdleidershemd. 

 

11. Site wedstrijdbladen. 

Er zal tegen aanvang seizoen 2017-2018 een interactieve site aangemaakt worden waarop 

de BNV-uitslagen en wedstrijdbladen live te volgen zullen zijn. 

 

12. Trefdag VSDC. 

De VSDC-trefdag op 19/11 zal door Valentin Noten en Nick De Groote bijgewoond 

worden. 

 

13. Elektronisch kaartenbeheer. 

Verwacht wordt dat de tool om het kaartenbeheer elektronisch te verwerken tegen eind dit 

jaar klaar zal zijn. 

 

14. Schorsingen. 

Jean Francois is niet ingegaan op de hem voorgestelde minnelijke schikking en wordt met 

onmiddellijke ingang geschorst tot bij betaling. 

Pierre Otzer is niet ingegaan op de vraag om zijn niet bewezen onkosten te bewijzen en 

wordt met onmiddellijke ingang geschorst tot bij terugbetaling van die onkosten. 

 

15. Interland . 

Van de 42 geselecteerde spelers voor de Interland op 5/11/2016 hebben er 16 toegezegd, 8 

afgezegd en 16 de oproep onbeantwoord gelaten. Er werden 24 andere spelers 

geselecteerd uit de deelnemers van eerdere interlands. Bij toekomstige selecties zal er 

rekening gehouden worden met de afzeggingen en met de onbeantwoorde oproepen. 

 

16. TDK en TDK voor provinciale en verbondskampioenen. 

Er zal voor de eerste 4  van voornoemde kampioenschappen een trofee voorzien worden 

en voor de overige deelnemers een embleem. 

 

17. Reglementencommissie. 

De eerstvolgende vergadering van de  reglementencommissie gaat door op zaterdag 

22/10/2016, om 10.00u, Dorp 2, te Denderhoutem. 

 

18. Eerstvolgende vergadering. 

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

zaterdag 12/11/2016, om 9.00u, Dorp 2, te Denderhoutem. 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

     

   
 


