
 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag BGB vergadering 12 november 2016. 

 

Aanwezig:, Marnick Verbeirens, Valentin Noten, Geert Librecht, Andy Franchet, Bert 

Geboes, Ludo Hendrickx, Nick De Groote. 

Verontschuldigd: Freddy Hendrickx. 

 

1. Verslag van 1 oktober 2016. 

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur  BGB vzw van 1 oktober 2016 

werd goedgekeurd. 

 

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

 

3. Back up inschrijvingen kampioenschap van België. 

Verantwoordelijke Geert Librecht geeft aan dat er, door de beheerders van de site, back 

ups kunnen gedownload worden van de inschrijvingen. Tevens wordt er van elke 

inschrijving een papieren back up bijgehouden. 

 

4. Dubbel spelen (GEOZ). 

Er wordt vanuit het verbond GEOZ de vraag gesteld of het verbond dubbel spelen kan 

verbieden. 

De BGB-reglementering is daaromtrent duidelijk: BGB laat dubbel spelen toe en die regel 

geldt voor alle aangesloten verbonden. 

 

5. Interactieve site invullen wedstrijdbladen BNV 2017-2018. 

De nieuwe site is, op de details na, af. Bekeken wordt om de oude domeinnaam herop te 

vissen voor de site. 

 

6. Administratieve spelers (Tim Moers) 

Tim Moers stelt de vraag of administratieve spelers kosteloos kunnen aansluiten teneinde 

aan de kampioenschappen te kunnen deelnemen. 

Administratieve spelers kunnen na 31/12 kosteloos opnieuw aansluiten zonder dat seizoen 

nog speelgerechtigd te zijn voor competitie of beker. Zij kunnen wel de 

kampioenschappen mee betwisten. 

 

7. Reglementencommissie. 

Het verslag van de vergadering van de reglementencommissie en het uitgewerkt voorstel 

om kaderspel van bij aanvang te laten gelden, werden ontvangen. 

Gevraagd wordt, aan de leden van de reglementencommissie, om de voorstellen terug te 

koppelen naar de verbondsbesturen en de feedback op de vergadering van de 

reglementencommissie van januari naar voor te brengen. 

Er zal aan de verbonden ook gevraagd worden om per verbond slechts 1 afgevaardigde 

aan te duiden om zo tot een evenwichtige samenstelling van de commissie te komen. 

 

8. Interland 2016. 

De organisatie van de interland 2016 werd over de ganse lijn positief onthaald. Proficiat 

voor onze Nederlandse collega’s. 
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Verantwoordelijk Marnick Verbeirens, zal naar de toekomst toe, duidelijke 

selectienormen vastleggen zodat afzeggingen gemakkelijker kunnen opgevangen worden. 

 

9. Damesploeg Aalst 

Een afvaardiging van het verbondsbestuur Aalst en van de damesploeg Aalst werden 

ontvangen teneinde de wrijvingen tussen beiden uit te klaren. De plooien werden intussen 

gladgestreken. Het verbondsbestuur bevestigd dat ze ten volle achter hun damesploeg 

blijven staan en ook support zullen blijven verlenen. 

Dit seizoen mogen de dames hun wedstrijden nog verder afwerken in de Welkom in 

Liedekerke, maar voor volgend seizoen moet uitgekeken worden naar een lokaal in hun 

eigen verbond. 

 

10. Patrimonium. 

Er werd een voorlopige lijst opgesteld door Freddy H. welke tegen volgende vergadering 

verder bijgewerkt en gefinaliseerd zal worden. 

 

11. TDK. 

De organisatie werd over de ganse lijn positief beoordeeld. Proficiat voor de mensen van 

Peulis. 

De trekking zal volgend jaar bij het aanmelden aan de ingang gehouden worden teneinde 

tijd uit te sparen. 

Omdat 11/11 volgend jaar op een zaterdag valt zal de volgende editie aanvangen om 11u, 

teneinde de organisatoren meer tijd te geven de zaal terug in orde te brengen. 

Er wordt bekeken of er een hoger budget kan voorzien worden voor de trofeeën. 

Pascal Vagenende en Angelo Rosmarino zullen, wegens hun forfait, de voorziene 

minnelijke schikking voorgesteld krijgen. 

 

12. BGB-hapening. 

Het voorstel wordt geopperd om opnieuw een BGB-happening in het leven te roepen of 

een nieuwjaarsreceptie te organiseren. Andy F. zal beide mogelijkheden uitwerken tegen 

volgende vergadering. 

 

13. Onkostenstaten: forfait of bewezen kosten. 

Nick DG geeft duiding bij de vzw-wetgeving daaromtrent. Na de VSDC-trefdag hopen we 

volledige klaarheid te kunnen scheppen. Wordt vervolgd op de volgende vergadering. 

Het voorstel van Valentin, om ook op de finaledagen van BGB-inrichtingen de forfaitaire 

dagvergoeding toe te kennen, wordt aanvaard. 

 

14. Letterwaarde bij D4 (vraag GBZA). 

Een speler die een D4 doet, krijgt net als spelers die geen overgang doen of een reguliere 

overgang doen, zijn nieuwe letterwaarde toegekend. 

 

15. Voorlopige data vergaderingen 2017. 

07/01 – 18/02 – 18/03 – 08/04 – 10/06 – 01/07 – 05/08 – 02/09 – 07/10 – 04/11 – 02/12. 

 

16. Jean Francois niet akkoord met minnelijke schikking. 

Er werd een schrijven ontvangen van Jean Francois, waarin hij aangeeft niet akkoord te 

gaan met de hem voorgestelde minnelijke schikking. De RVB heeft akte genomen van dit 

schrijven, maar blijft bij zijn standpunt.  

 

17. Rechtstreeks geplaatsten BK. 

De eerste 7 van de ranking en de regerende nationale kampioen zijn rechtstreeks geplaatst 

voor het volgende BK. Ze moeten zich wel inschrijven. 



 

 

 

18. BNV-kampioenschap. 

Vanaf 2018 worden de BNV-kampioenschappen geïntegreerd binnen de 3 weken van het 

BK en dus niet meer onmiddellijk na het BK. 

 

19. Eerstvolgende vergadering. 

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

zaterdag 03/12/2016, om 9.00u, Dorp 2, te Denderhoutem. 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

     

   
 


