
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag BGB vergadering 05 augustus 2017. 

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

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

Thema van de vergadering: Voorbereiden happening. 

 

1. Verslag van 10 juni 2017. 

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 01 juli 2017 werd 

goedgekeurd. 

 

2. Financieel verslag. 
Het financieel verslag werd goedgekeurd. 

 

3. Kalender BGB-site. 

Wegens het wegvallen van het Mastercircuit is de functie van kalenderverantwoordelijke 

overbodig geworden. De kalender wordt nog bijgehouden op de site, maar heeft alleen 

nog een informatieve functie. 

 

4. Programma BK 2018. 

Het voorlopige programma werd besproken met de inrichters en zal, waar nodig, 

aangepast worden. Definitieve goedkeuring van het programma en ondertekening van het 

contract op de vergadering van september. 

 

5. Beker van België. 

Aantal deelnemers per beker: verbondskampioenen: 9 – bekerwinnaars: 9 – BGB-beker: 

13 – oude gloriën: 5 – veteranen: 5 – dames: 5 – Jeugd/beloften: 2. 

Door de overvolle kalender en om zoveel mogelijk uit het vaarwater van tornooi inrichters 

en verbonds- en provinciale kampioenschappen te blijven, wordt er dit seizoen niet met 

poules, maar met rechtstreekse uitschakeling gespeeld. 

De trekkingen zijn terug te vinden op de site. 

 

6. Ranking. 

Om de ranking adequater te kunnen bijhouden zullen de verbonden van de 

verantwoordelijke eerstdaags een standaardformulier ontvangen waarop de resultaten van 

verbonds- en provinciale kampioenschappen kunnen ingevuld worden. Het formulier moet 

de BGB uiterlijk 14 dagen na het kampioenschap bereiken. 

 

7. Forfaits BK en BNV-kampioenschap. 

De argumenten van Claes Rudy en Roothans Peter tegen hun minnelijke schikking werden 

aanvaard en hun boete wordt geseponeerd. 

De argumenten van Marcel Bauwens en Davy Piscador werden door de verantwoordelijke 

weerlegd en hun boete blijft behouden. 

 

8. PK Brabant en W-Vlaanderen. 

De aanvraag voor het PK 2018 van BC Vrede Bal werd goedgekeurd. 

De aanvraag voor het PK 2019 van BC Osselstar werd eveneens goedgekeurd. 

Voor het PK W-Vlaanderen werd nog geen aanvraag ontvangen, niettegenstaande de data 

blijkbaar reeds gekend zijn. 
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9. In voege gaan nieuwe letterwaarden. 

De argumenten van GBZA om de nieuwe letterwaarden te laten ingaan vanaf 15 augustus, 

werden aanvaard. 

 

10. Uitbetaling prijzengeld Masters. 

Op uitzondering van Aziz Driouche en Willy Gurny, van wie nog geen rekeningnummer 

ontvangen werd, heeft iedereen zijn prijzengeld ondertussen ontvangen. 

 

11. Elektronisch invullen wedstrijdbladen. 

Ten behoeve van de BNV-clubs en de clubs die deelnemen aan de beker van België werd 

een dummy guide opgesteld en goedgekeurd. De dummy guide zal ten gepasten tijde aan 

de clubs bezorgd worden. 

 

12. Eerstvolgende vergadering. 

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

zaterdag 02/09/2017, om 09.00u, Dorp 2, te Denderhoutem. 

 

 

 

 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 
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