
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag BGB vergadering 1 juli 2017. 

Aanwezig:  Valentin Noten, Marnick Verbeirens, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Bert 

Geboes, Ivo Jacobs, Geert Librecht, Nick De Groote. 

Thema van de vergadering: Voorbereiden reglementenboek 2017-2018. 

 

1. Verslag van 10 juni 2017. 

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 10 juni 2017 werd 

goedgekeurd. 

 

2. Financieel verslag. 
Het financieel verslag werd goedgekeurd. 

 

3. Algemene vergadering augustus + uitdelen reglementenboeken en wedstrijdbladen. 

Aangezien er vanuit de verbonden geen dagordepunten zijn binnengekomen voor de 

algemene vergadering van augustus, gaat de vergadering niet door. 

De reglementenboeken en wedstrijdformulieren zullen, voorafgaand aan de happening op 

05/08, om 18u uitgedeeld worden. 

 

4. Beker van België. 

- Er zijn enkele aanpassingen aan de data van de BVB om zoveel mogelijk uit het 

vaarwater van de kampioenschappen te blijven. De data zullen verschijnen in de nieuwe 

reglementenbundel welke ook op de site zal geplaatst worden. 

- De BVB voor oude gloriën wordt vervangen door een BVB voor spelers die de leeftijd 

van 50 jaar bereiken in het jaar van de inrichting. De BVB voor veteranen wordt 

vervangen door een BVB voor spelers die de leeftijd van 60 jaar bereiken in het jaar van 

de inrichting. 

- Dit betekent geenszins dat de leeftijdsgrens voor oude gloriën en veteranen in de 

kampioenschappen verlaagd wordt. Die blijft onveranderd op 55 en 65 jaar worden in het 

jaar van de inrichting. 

- De wedstrijdbladen voor de BVB zullen via de site “www.bgb-beker” digitaal ingevuld 

kunnen worden. De site is nog in opbouw. De plicht om een papieren wedstrijdblad in te 

vullen en om de uitslag door te bellen vervalt hiermee. 

 

5. Digitaal invullen wedstrijdbladen. 

Er zal ten behoeve van de deelnemers aan de BVB en de BNV-ploegen een dummy guide 

geschreven worden om de werking van het programma te verduidelijken. 

 

6. Ranking. 

- Aangezien er geen rankingpunten meer te verdienen zijn met de masters wordt er vanaf 

komend seizoen teruggegrepen naar de ranking van het seizoen 2015-2016. 

- Spelers die, in tegenstrijd met het reglement, aan 2 verbondskampioenschappen 

deelnemen (BNV uitgezonderd), zullen uit de uitslag geschrapt worden, verliezen hun titel 

en krijgen geen ticket voor de TDK of rankingpunten. 

 

7. Publicaties op de website. 

Er zal in de toekomst over gewaakt worden dat er geen foute of onvolledige info meer via 

de website verspreid wordt. 
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8. Happening. 

- Er zijn momenteel 69 inschrijvingen. 

- Slechts 1 verbond (GBML) heeft een verdienstelijk lid ter huldiging voorgesteld. 

 

9. Wedstrijdformulieren 2017-2018. 

- Er is nog voldoende stock om het komend seizoen te overbruggen. 

- BNV-ploegen zullen komend seizoen 5 wedstrijdbladen in reserve krijgen voor het geval 

het mocht fout lopen met de digitale invulling van de wedstrijdbladen. 

 

10. BK 2018. 

- Geert L stelt een voorontwerp van het programma en het contract van toewijzing voor 

ter evaluatie. 

- Organisator BC ’t Hoeksken wordt op de volgende vergadering uitgenodigd om het 

programma en het contract van toewijzing te finaliseren. 

 

11. Uitbetaling masters. 

Er was nogal wat kritiek omdat de uitbetaling van het eindklassement van de masters 

laattijdig zou uitbetaald zijn. Opgemerkt wordt dat de spelers tot 12/06 de tijd hadden om 

hun rekeningnummer door te geven, maar dat slechts iets meer dan de helft van de spelers 

daar gevolg aan gegeven heeft. 14 Dagen en vele telefoontjes later was iedereen 

uitbetaald. 

 

12. Huishoudelijke reglementen. 

Er zijn dit jaar geen wijzigingen aan de huishoudelijke reglementen (vraag van GBZA). 

 

13. Letterwaarden. 

- Vanaf volgend seizoen zullen spelers die een letterwaarde stijgen, de eerstvolgende 3 

jaar niet meer kunnen zakken van letterwaarde. 

- De nieuwe letterwaarden gaan in vanaf 15/6. De onduidelijkheid in het reglement 

daaromtrent wordt weggewerkt. 

 

14. Midweek competities. 

- Verbonden die met een midweekcompetitie van start gaan krijgen het 1e jaar de 

spelerskaarten en wedstrijdbladen gratis. 

- Wanneer de speeldag niet vast is dan is de speeldag waarop de meeste ploegen hun 

thuismatch spelen de officiële speeldag (dit ivbm de 2 speelkaarten per speeldag). 

 

15. Eerstvolgende vergadering. 

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

zaterdag 05/08/2017, om 13.00u, Dorp 2, te Denderhoutem. 

 

 

 

 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  

 


