
 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag BGB vergadering 21 januari 2017. 

 

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

Franchet, Bert Geboes, Ludo Hendrickx, Nick De Groote. 

Thema van de vergadering: voorbereiden nieuwjaarsreceptie. 

 

1. Verslag van 03 december 2016. 

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur  BGB vzw van 03 december 2016 

werd goedgekeurd. 

 

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

 

3. Onkostenvergoeding. 

De bevindingen van de VSDC-trefdag, de meeting met Willy Hermans en het antwoord 

op de bijkomende vragen, gesteld aan VSDC, worden uitvoerig besproken. 

De BGB-bestuursleden tekenen allen een verklaring op eer, zoals voorzien in de vzw-

wetgeving, en er zal per bestuurslid een nominatieve lijst bijgehouden worden. 

Valentin Noten en Bert Geboes kiezen ervoor om in 2017 hun onkosten te bewijzen, de 

andere bestuursleden kiezen voor de forfaitaire onkostenvergoeding. 

 

4. Videovergaderingen. 

Er wordt bekeken of het mogelijk is sommige vergaderingen te vervangen door 

videovergaderingen. Een try-out moet uitsluitsel brengen over de werkbaarheid. 

 

5. Minnelijke schikking Vangenende Pascal en Rosmarino Angelo. 

Vangenende Pascal en Rosmarino Angelo zijn, wegens het niet betalen van hun 

minnelijke schikking voor hun forfait in de TDK, geschorst tot bij betaling. De betrokken 

verbonden werden ingelicht. 

 

6. Geannuleerde zaal Kortrijk-Dutsel BNV-kampioenschappen. 

De factuur wordt, na het overhandigen van de nodige bewijsstukken, betaald. 

 

7. Kandidatuur Ivo Jacobs en ontslag Ludo Hendrickx. 

De BGB ontving de kandidatuur van Ivo Jacobs om toe te treden tot de RVB. Ivo zal op 

de bestuursvergadering van februari uitgenodigd worden en zijn definitieve toelating zal 

op de statutaire vergadering van februari gestemd worden. 

De BGB ontving het ontslag van Ludo Hendrickx per 1 maart. Ludo zal niet herkiesbaar 

zijn tijdens de komende statutaire vergadering van februari. 

De BGB bedankt Ludo voor zijn jarenlange inzet en wenst hem veel succes in de 

toekomst. 

 

8. BK 2017. 

De trofeeën voor de interland, de beker van België en de trofee der provinciale 

kampioenen zullen aangekocht worden door Marnick Verbeirens. 
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9. PK Brabant 2017. 

Het PK Brabant 2017 zal ingericht worden door BC De Welkom tijdens de 

verbondskampioenschappen van GVP. 2/4 Individueel en 8/4 oude gloriën en veteranen. 

 

10. Kandidaturen PK O-Vl 2018 en 2019. 

De BGB ontving van het verbond Aalst de kandidatuur tot het inrichten van het PK O-Vl 

2018 en van BC Fosques de kandidatuur tot het inrichten van het PK O-Vl 2019. 

De toewijzingen worden verdaagd naar de vergadering van maart 2017. 

Naar de toekomst toe zullen de toewijzingen voor de nationale inrichtingen telkens in 

maart, 2 jaar voorafgaand aan de inrichting, gebeuren. 

 

11. Samenvallende data. 

Nogal wat data van kampioenschappen, tornooien en competities vallen samen, maar daar 

valt, gezien de overvolle agenda niet aan te ontkomen. 

Oproep aan verbonden en clubs om zoveel mogelijk data door te geven, zodat die kunnen 

opgenomen worden in de kalender op de site. 

 

12. BNV-vergadering. 

Vraag vanuit de BNV-vergadering om opnieuw letterwaarden in te voeren voor de BNV-

competitie. Wordt bekeken tegen volgende vergadering. 

De BNV-kampioenschappen zullen, op vraag van de BNV-clubs, op 1 dag gespeeld 

worden (zondag 28/05) ipv op 2 dagen. 

 

13. Site invullen wedstrijdbladen BNV. 

De site is momenteel in testfase, maar met het oog op het afschaffen van de 

wedstijdbladen wordt de mogelijkheid onderzocht om beide kapiteins het wedstrijdblad te 

laten afsluiten en om een vak voor eventuele opmerkingen te voorzien. 

 

14. Aansluiten + kosten BNV-competitie. 

De competitiekosten en de aansluiting van nieuwe clubs in de BNV-competitie worden 

drastisch verlaagd. Een nieuwe club betaalt het 1e jaar 100€ per ploeg ipv 335€, het 2e jaar 

130€ per ploeg ipv 235€. Bestaande ploegen betalen het komende jaar eveneens 130€ ipv 

235€. Dit zijn bedragen gebaseerd op ploegen van 8 spelers. 

 

15. Eindronde 1e afdeling 

De door Bert Geboes voorgestelde kalender voor de eindronde werd goedgekeurd. 

 

16. Aansluiten van clubs buiten de verbondsgrenzen. 

Zowel KGVL als GBML vragen om een club buiten hun verbondsgrenzen te mogen 

aansluiten. 

Dit kan alleen als het aangrenzende verbond binnen wiens grenzen de club gelegen is, 

akkoord is. 

 

17. Aanpassen NA of ND. 

Vanaf heden mogen de LW van spelers met NA of ND het ganse seizoen door aangepast 

worden voor zover zij 10 wedstrijden gespeeld hebben. 

 

18. Eerstvolgende vergadering. 

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

zaterdag 18/02/2017, om 9.00u, Dorp 2, te Denderhoutem. 

 

 

 



 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

     

   
 


