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Verslag BGB vergadering 8 april 2017.
Aanwezig: Valentin Noten, Marnick Verbeirens, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Bert
Geboes, Ivo Jacobs, Nick De Groote.
Verontschuldigd: Geert Librecht
Thema van de vergadering: voorbereiden BK Blankenberge.
1. Verslag van 18 maart 2017.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 8 maart 2017 werd
goedgekeurd.
2. Financieel verslag.
De door Geert Librecht binnengebrachte kosten voor kantoorbenodigdheden, vallen ten
laste van de inrichters en zullen aan hen doorgerekend worden.
3. GBVH-DML-VGTO.
Er is in de toenadering door BGB naar GBVH-DML-VGTO geen vooruitgang. De BGB
vermoedt dan ook dat er geen samenwerking zal komen.
4. Reglement provinciale kampioenschappen.
Andy Franchet, verantwoordelijke provinciale kampioenschappen, gaat de
inrichtingsmodaliteiten vereenvoudigen zodat het voor alle inrichters werkzaam wordt.
Naar de toekomst toe moet de prijzenpot minstens gelijk zijn aan het inschrijvingsgeld en
moet er voor iedere laureaat een trofee voorzien worden.
5. Uitnodiging GEOZ-happening.
De RVB vindt het jammer dat ze niet aanwezig kunnen zijn op de GEOZ happening,
omdat dit samen valt met de BNV-kampioenschappen.
6. Meer dan 2 aansluitingen.
Vanaf 1 juli zal het toegestaan zijn om, binnen BGB, 2 lidkaarten per speeldag + 1
lidkaart nationaal te hebben.
7. Minnelijke schikking BC Centrum.
BC Centrum tekent bezwaar aan tegen de minnelijke schikking voor het inrichten van een
tornooi tijdens het BK, omdat dit tornooi geen inrichting zou zijn van BC Centrum.
Na analyse van de argumenten van BC Centrum ziet de BGB af van de minnelijke
schikking.
8. Procedure klachten.
De procedure werd door Andy Franchet, voorzitter klachtencommissie, vereenvoudigd en
vooral eenvormiger gemaakt.
9. Kledij.
De kledijvoorschriften voor nationale inrichtingen, beker van België en BNV-competitie
zijn niet eenvormig. Vanaf volgend seizoen zal er nog 1 kledingvoorschrift zijn die voor
alle inrichtingen en competities zal gelden, namelijk het kledingvoorschrift voor de
nationale inrichtingen.

10. Wedstrijdbladen beker van België.
Vanaf volgend seizoen zullen niet alleen de wedstrijdbladen voor de BNV-competitie
elektronisch moeten ingevuld worden, maar ook die voor de beker van België. De
domeinnaam bgb-beker zal daartoe geregistreerd worden.
11. Dubbel spelen beker van België.
Aangezien dubbel spelen tussen groep 1 en groep 2 in de beker van België toegelaten is,
zal er volgend seizoen naar getracht worden beide bekers op verschillende data te
betwisten.
12. Beker van België dames.
Het verbond Leuven heeft tijdens 3 wedstrijden voor de beker van België dames een niet
speelgerechtigde speelster opgesteld. Leuven verliest die 3 wedstrijden met 6-0 en krijgt
een boete van 50€ opgelegd.
13. Examens wedstrijdleider.
GVP stelt de vraag hoe de examens voor wedstrijdleiders georganiseerd worden.
Verantwoordelijke Verbeirens Marnick geeft aan dat hij op vraag van de verbonden ter
plaatse gaat om de examens af te nemen.
14. BK Mere 2018.
Verantwoordelijke voor het BK, Geert Librecht, heeft enkele veranderingen doorgevoerd
voor het BK 2018 en het programma voorgelegd aan de inrichter Hoekske Mere.
De RVB aanvaardt zowel de wijzigingen als het programma niet en stelt dat die eerst
besproken moeten worden binnen de RVB alvorens naar buiten gebracht te worden.
15. Pascal Van De Velde.
Pascal Van De Velde krijgt de voorziene minnelijke schikking voorgesteld voor openbare
belediging aan bestuursleden via sociale media.
16. Testwedstrijd 1B.
Aangezien VER Booischot en ODL Meerbeke met gelijke punten geëindigd zijn in 1B zal
een testwedstrijd beslissen over de titel. De testwedstrijd zal gespeeld worden op 20/5
tijdens het BK in Blankenberge.
17. Valvekens Emiel.
Valvekens Emiel zal vervangen worden in de klachten- en reglementscommissie omwille
van zijn negatieve attitude ten overstaan van de BGB.
18. Eerstvolgende vergadering.
De eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van de BGBvzw gaat door op
zaterdag 10/06/2017, om 9.00u, Dorp 2, te Denderhoutem.
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