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Verslag BGB vergadering 10 juni 2017.
Aanwezig: Marnick Verbeirens, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Bert Geboes, Ivo Jacobs,
Geert Librecht, Nick De Groote.
Verontschuldigd: Valentin Noten
Thema van de vergadering: Evaluatie BK Blankenberge.
1. Verslag van 8 april 2017.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 8 april 2017 werd
goedgekeurd.
2. Financieel verslag.
De afrekening van het BK moet nog gebeuren.
3. Wedstrijdleiders tijdens officiële inrichtingen.
Bovenop de huidige voorziene vergoeding voor nationale wedstrijdleiders die optreden
tijdens officiële inrichtingen (25€ + de wettelijke km-vergoeding) zal in de toekomst ook
voorzien worden in 2 broodjes + 5 consumpties. Tevens zal de vergoeding voor de NWL
opgenomen worden in het contract van de inrichting. Om de inrichters kosten te besparen
zal ernaar gestreefd worden om, indien mogelijk, NWL te selecteren die in de buurt
wonen.
4. Nabespreking BK.
In de toekomst zal ernaar gestreefd worden om tijdens de schiftingen de reeksen, qua
aantal spelers, evenredig te verdelen.
De trekking van neveninrichtingen zal op de dag zelf, een half uur voor aanvang,
elektronisch gebeuren.
Voor de duowedstrijden mag 1 van beide partners vervangen worden tot 1 dag voor de
wedstrijd.
De duo’s mix zullen, door de vele inschrijvingen, ook met schiftingen gespeeld worden.
5. Factuur GEOZ ophangen verlichting Blankenberge.
De factuur van de ophangconstructie voor de verlichting tijdens het BK in Blankenberge
zal verrekend worden volgens het aantal dagen BK en BNV-kampioenschappen.
6. Meer dan 2 aansluitingen.
Aan de vraag van GBZA om verduidelijking over het aantal aansluitingen werd
ondertussen gevolg gegeven.
Spelers die meerdere aansluitingskaarten hebben mogen slechts aan 1
verbondskampioenschap + het BNV-kampioenschap deelnemen.
7. Reglement PK.
Het door de verantwoordelijke nieuw voorgestelde reglement voor het PK werd
goedgekeurd.
8. Maaltijd interland.
De kostprijs van de maaltijd tijdens de Interland was 5€ goedkoper dan begroot. Diegenen
die 15€ betaald hebben voor de maaltijd zullen 5€ teruggestort krijgen.

9. Duur dameswedstrijden.
Het is een trend dat dameswedstrijden steeds langer duren. Dit heeft vooral te maken met
het niet respecteren van de tijdsduur per beurt. Er zal aan de NWL gevraagd worden om
tijdens nationale inrichtingen strenger toe te zien op inbreuken tegen de tijdsduur.
10. BNV-kalender.
De door de verantwoordelijke voorgestelde kalender werd goedgekeurd.
11. Nieuwe letterwaarden.
De nieuwe letterwaarden werden ondertussen verspreid en gaan in voege vanaf 15/06.
12. Schorsing Freddy Cooreman.
Op vraag van het Verbond GEOZ wordt de schorsing van Freddy Cooreman, tot de
openstaande schuld vereffend is, overgenomen.
13. Werking reglementscommissie.
Uit het herroepen van de beslissing om de schietlijn af te schaffen, is gebleken dat
sommige leden van de reglementscommissie de voorstellen niet voldoende terugkoppelen
naar hun verbond. Gevraagd wordt aan de commissieleden om daar in de toekomst meer
aandacht aan te besteden.
14. Trofee de provinciale- verbondskampioenen.
De eerste uitgave van de trofee der provinciale kampioenen was qua opkomst geen succes.
Er komt tijdens het BK 2018 een 2e uitgave, maar wanneer ook dit geen succes blijkt te
zijn, zal het project afgevoerd worden. Er zal niet meer in poules gespeeld worden.
15. Bal van de aanvaller in de driehoek.
In het speelreglement zal verduidelijkt worden, dat bij een bal in de grote aanvalsdriehoek
die niet van kader moet veranderen (pnt 10.3), het om de speelbal moet gaan.
16. BK 2018.
De verantwoordelijke zal tegen volgende vergadering een nieuw voorstel voor het
programma opmaken.
17. Eerstvolgende vergadering.
De eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van de BGBvzw gaat door op
zaterdag 01/07/2017, om 9.00u, Dorp 2, te Denderhoutem.
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