
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag BGB vergadering 04 november 2017. 

Aanwezig:  Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Bert Geboes, Ivo Jacobs, 

Marnick Verbeirens, Geert Librecht, Nick De Groote. 

Thema van de vergadering: Voorbereiden TDK. 

 

1. Verslag van 07 oktober 2017. 

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 07 oktober 2017 werd 

goedgekeurd. 

 

2. Financieel verslag. 

Het financieel verslag werd goedgekeurd. 

Aangezien de videocamera in bezit van de BGB niet geschikt is om live mee te streamen 

zal er voor het streamen van de TDK en het BK een webcam aangekocht worden. 

Kostprijs, USB-verlengkabel inclusief, 279€. 

De herstelling van het scherm van de laptop van de secretaris zal door de BGB gedragen 

worden. 

 

3. Digitalisering ledenbeheer. 

Er zal naar gestreefd worden om het ledenbestand tegen aanvang seizoen 2019-2020 te 

digitaliseren. 

 

4. Functieverdeling 

In de toekomst zal tijdens de vergadering, volgend op de jaarlijkse statutaire vergadering 

van februari, de functieverdeling herbekeken worden. 

 

5. Aanvraag PK Limburg 2018. 

De aanvraag voor de inrichting van het PK Limburg 2018 door de Limburgse 

Golfbiljartbond, werd goedgekeurd. 

 

6. Kapitein op het elektronisch wedstrijdblad. 

Op het elektronisch wedstrijdblad is het niet meer voorzien dat er een kapitein aangeduid 

wordt. De term kapitein zal in het reglement vervangen worden door 

ploegverantwoordelijke die eender wie van de ploeg kan zijn. 

 

7. SocialWare. 

De BGB werd door SocialWare erkend als non-profit organisatie en kan daardoor aan 

gunsttarief software aankopen. De BGB raadt alle vzw’s binnen de BGB aan zich te 

registreren. 

 

8. BK 2018. 

Inschrijven voor het BK 2018 zal mogelijk zijn van 01/12/2017 tot 31/03/2018. De 

openbare trekking zal gebeuren op 07/04/2018 na de vergadering in het verbondslokaal. 

 

9. Vergadering met de verbonden. 

De vergadering met de verbonden zal doorgaan op 20/01/2018 om 13u. Dagordepunten 

worden ingewacht tot 13/01/2018. 

 

Belgische Golfbiljart Bond vzw 
Maatschappelijke zetel Kortestraat, 22 te Haasrode  

Gerechtelijk arrondissement Leuven Ondernemingsnummer 409 053 750. Rekeningnr. BE53.7330.2723.9953 
Secretariaat BGB, P/A De Groote Nick, Koekoekstraat 137B1, 2630 Aartselaar 

GSM: 0494/06.00.07 E-mail: nick@bgbgolfbiljart.be Site: http://www.bgbgolfbiljart.be 
 

mailto:nick@bgbgolfbiljart.be


 

 

10. Andere inrichtingen tijdens nationale inrichtingen. 

De rvb vraagt zich af of het nog opportuun is om andere inrichtingen, tijdens nationale 

inrichtingen, te verbieden. De vraag zal gesteld worden aan de verbonden op 20/01/2018. 

 

11. Beker van België dames. 

De rvb verheugd zich erin dat de damesploegen van WGF en GBML uiteindelijk een 

geschikte datum gevonden hebben om hun terugwedstrijd te betwisten, maar betreurt wel 

het feit dat WGF zijn verbondskampioenschappen gepland heeft op data voorzien voor de 

beker van België 

 

12. Plexi meettoestel. 

Er zal prijs gevraagd worden om aan iedere nationale wedstrijdleider een plexi-

meettoestel te bezorgen. 

 

13. Nieuwe club in Keerbergen 

GBML vraagt of een nieuwe club uit Keerbergen volgend seizoen mag aansluiten bij 

GBML. Aangezien Keerbergen in een vrije zone ligt, mag die club zich aansluiten bij 

eender welk aangrenzend verbond. 

 

14. Eerstvolgende vergadering. 

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

zaterdag 02/12/2017, om 09.00u, Dorp 2, te Denderhoutem. 

 

 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  

 


