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Verslag BGB vergadering 03 december 2016.
Aanwezig:, Marnick Verbeirens, Valentin Noten, Geert Librecht, Andy Franchet, Bert
Geboes, Ludo Hendrickx, Nick De Groote.
Verontschuldigd: Freddy Hendrickx.
1. Verslag van 12 november 2016.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur BGB vzw van 12 november 2016
werd goedgekeurd.
2. Financieel verslag.
Het financieel verslag werd besproken en goedgekeurd.
3. Geannuleerde zaal Kortrijk-Dutsel BNV-kampioenschappen.
Vooraleer overgegaan wordt tot het eventueel betalen van een schadevergoeding voor de
geannuleerde zaal wordt eerst de officiële factuur van de uitbater en de verdeelsleutel met
KGVL afgewacht.
4. Zaak Pierre Otzer; advies VSDC en opvolging.
VSDC adviseert om te pogen een minnelijke schikking te treffen met Pierre Otzer. Als dat
niet lukt kan alleen via de rechtbank nog teruggave van het verschuldigde bedrag
bekomen worden.
Aangezien Pierre Otzer niet ingegaan is op een eerdere minnelijke schikking, zal aan de
BNV-clubs op de vergadering van 14/01/2017 gevraagd worden of er moet overgegaan
worden tot terugvordering via de rechtbank.
In tussentijd zal een kosten/batenanalyse gemaakt worden.
5. Administratieve spelers - rechtzetting vorige vergadering.
GBZA stelt de beslissing van de vorige vergadering van de RVB, om administratieve
spelers toe te laten zich na 31/12 opnieuw aan te sluiten, in vraag.
Bij nazicht blijkt de opmerking van GBZA terecht te zijn en de beslissing van de vorige
vergadering wordt dan ook geannuleerd.
6. Vraag tot inzage van de nominatieve vergoedingslijsten en verklaringen op erewoord
van de bestuurders.
Effectief lid Willy Hermans vraagt om de nominatieve vergoedingslijsten en de
verklaringen op erewoord in verband met de maximumvergoedingen te mogen inzien. Er
zal desbetreffend een afspraak gemaakt worden met Willy Hermans.
7. Voorstel maaltijd Interland 2017 (Jean-Paul Van Den Broecke).
Verantwoordelijke nationale inrichtingen, Geert Librecht, neemt contact op met Jean-Paul
VDB om een en ander door te nemen.
8. Beker van België.
De uitslagen van de beker van België en de wedstrijdbladen komen algemeen veel te laat
binnen, met als resultaat dat ze te laat op de site staan.

Ter herinnering: De uitslag moet voor 23u gemeld zijn bij Freddy Hendrickx
016/40.70.56.
Het wedstrijdblad moet ten laatste de 1e werkdag na de wedstrijd opgestuurd worden naar
Valentin Noten – Nachtegaallaan 41 – 3650 Dilsen-Stokkem.
Vanaf de volgende ronde zullen de voorziene boetes van 15€ per inbreuk toegepast
worden.
Beker van België der verbondskampioenen en beker van België der bekerwinnaars:
spelers die nationaal en federaal bij 2 verschillende clubs aangesloten zijn, mogen enkel
bij de club waar ze federaal aangesloten zijn aan voornoemde bekers deelnemen.
9. Contract van toewijzing BK en PK.
Het contract van toewijzing werd na enkele bijsturingen goedgekeurd. Het contract van
toewijzing voor het PK moet volledig vernieuwd worden.
10. Verplichte disciplines BK en PK.
Alleen de disciplines A-B-C-D individueel en de disciplines duo’s hoog en laag zijn
verplichte disciplines.
Daarnaast zijn volgende disciplines toegestaan:
Jeugd individueel - beloften individueel - oude-gloriën individueel - veteranen individueel
- duo’s beloften - duo’s +55 - duo’s dames - duo’s mix - duo’s gemengd.
11. Aanvraag van een nationale inrichting.
Nationale inrichtingen (BK en PK) kunnen vanaf heden pas vanaf 1 januari, 2 jaar
voorafgaand aan de inrichting, aangevraagd worden. Bvb. Het PK 2019 kan pas
aangevraagd worden vanaf 1 januari 2017. Een aanvraag geldt ook steeds slechts voor één
enkele inrichting.
12. Staat van eigendommen
Freddy Hendrickx werkt af tegen volgende vergadering.
13. BGB-hapening.
Andy Franchet stelt voor een happening te organiseren voor seizoenaanvang, half
augustus. De bedoeling is de kloof met de verbonden te verkleinen en bepaalde
verdienstelijke personen uit de verbonden in de kijker te plaatsen.
Het voorstel wordt aanvaard, Andy zal tegen volgende vergadering een lijst voorstellen
met de genodigden.
Op 21/01 zal er een nieuwjaarsreceptie gehouden worden voor de voorzitters en
secretarissen van de verbonden. Bij die gelegenheid zal voorzitter Valentin Noten zijn
beleidsplan voorstellen voor het komende jaar.
14. Definitieve data vergaderingen 2017.
RVB: 21/01 – 18/02 – 18/03 – 08/04 – 10/06 – 01/07 – 05/08 – 02/09 – 07/10 – 04/11 –
02/12.
Reglementencommissie: 14/01 om 10u00
BNV-vergadering: 14/01 om 13u00
Statutaire: 18/02
15. BGB-rubbers.
WGF vraagt of er nog andere rubbers dan de BGB-rubbers mogen gebruikt worden en of
rubbers eventueel mogen gemengd worden. Het antwoord is op beide vragen negatief. De
inloopperiode van de BGB-rubbers, waarbij de GBT-rubbers nog gedoogd werden, mag
ondertussen wel als beëindigd beschouwd worden. Ook de omwisselperiode voor de
GBT-rubbers is intussen voorbij.

16. Preci Shot.
Simonis vraagt, via Thissen, om het laken Preci Shot, dat nu reeds veelvuldig gebruikt
wordt om de banden van carambole-biljarts mee te bekleden, te testen op de banden van
de golfbiljart.
De biljart van BC ’t Vat zal ermee uitgerust worden, evaluatie volgt asap.
17. Minnelijke schikking Rosmarino Angelo TDK.
De minnelijke schikking van Rosmarino is geretourneerd omdat het adres niet klopt.
Uitgezocht wordt of Rosmarino van adres veranderd is zonder dit aan het verbond te
melden.
18. Eerstvolgende vergadering.
De eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van de BGBvzw gaat door op
zaterdag 21/01/2016, om 9.00u, Dorp 2, te Denderhoutem.
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