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Verslag BGB vergadering 07 oktober 2017.
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Bert Geboes, Ivo Jacobs,
Marnick Verbeirens, Nick De Groote.
Verontschuldigd: Geert Librecht.
Thema van de vergadering: Voorbereiden vergadering met de verbonden.
1. Verslag van 16 september 2017.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 16 september 2017 werd
goedgekeurd.
2. Financieel verslag.
Het financieel verslag werd goedgekeurd.
Vangampelaere Chris heeft zijn openstaande boete van het BK nog niet betaald en wordt
geschorst tot bij betaling.
3. Letterwaarden
Bij de berekening van de letterwaarde zal men in de toekomst 2 opeenvolgende seizoenen
moeten zakken alvorens men een lagere letterwaarde bekomt.
4. Nieuwe privacywet.
Vanaf 25 mei 2018 gaat er een nieuwe privacywet in voege. De BGB zal de nodige
wijzigingen in zijn reglement doorvoeren om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Vanaf
de volgende uitgave zullen de adressen van de bestuursleden niet meer gepubliceerd
worden in de reglementenbundel.
5. Hotelkosten scheidsrechters BK.
Op de vraag van de organisator van het BK 2017 om terugbetaling van bepaalde
hotelkosten van de scheidsrechters, herhaalt BGB andermaal dat dit een overeenkomst
was tussen de organistoren en de scheidsrechters.
6. Mogelijke toetreding van de NLGB tot de BGB.
Een afvaarding van de BGB had op 03/10/2017 een meeting met het bestuur van de
Noord-Limburgse Golfbiljartbond aangaande een eventuele toetreding van hun verbond
tot de BGB. De vergadering verliep constructief en in een positieve sfeer en de NLGB zal
een mogelijke toetreding voorleggen aan zijn clubs.
De BGB staat ook open voor toetreding van andere midweekcompetities en andere
disciplines die op een golfbiljart gespeeld worden.
7. Opmerkingen over de nieuwe reglementenbundel door Willy Hermans.
De opmerkingen van Willy Hermans op de nieuwe reglementenbundel werden besproken
en zullen opgenomen worden in de volgende uitgave.
8. Reglementscommissie.
Er is dit jaar geen vergadering van de reglementscommissie geweest wegens geen
agendapunten.

9. Samenwerking met de verbonden.
De BGB wenst de verbonden meer te betrekken bij zijn werking en zal daartoe 3
overlegmomenten per jaar beleggen. Een 1e vergadering in de loop van de maand januari
tgv de nieuwjaarsreceptie en een 2e in de loop van de maand augustus tgv het verdelen van
de bescheiden. Een derde, informeel, overlegmoment zal er zijn tijdens de happening dat
in de toekomst telkens de laatste zaterdag van juni zal doorgaan. Het is de bedoeling dat
de verbonden over de items welke tijdens die vergaderingen besproken worden, zullen
kunnen stemmen. De rvb zal vooraf bepalen welke stemmingen adviserend dan wel
beslissend zijn. Tevens wordt van de verbonden verwacht dat ze tijdens die vergaderingen
problemen en moeilijkheden aankaarten en suggesties voorleggen aan de rvb. Er worden
tot maximum 3 bestuursleden per verbond toegelaten, welke niet de werkende leden
hoeven te zijn. De reglementscommissie wordt vervangen door die algemene
vergaderingen.
10. Overleg met de Nederlandse Golfbiljartbond.
Om de werking en de reglementen op elkaar af te stemmen zal ernaar getracht worden 1
overlegmoment per jaar te hebben met de NGB.
11. Reservespeler BNV.
Het huidige reglement bepaalt dat een reserve enkel mag opgesteld worden voor een lid
dat niet in het lokaal is of was tijdens de voorgaande partijen. De regel dat een te
vervangen lid niet mocht aanwezig zijn tijdens voorgaande partijen, vervalt. Er mogen
maximum 2 reservespelers opgesteld worden. Deze regel gaat onmiddellijk in en het
reglement op de site wordt aangepast.
12. BK 2018.
Het inlichtingsblad werd goedgekeurd. Openbare trekking tijdens de vergadering van
14/04.
13. Wijziging lokaal BC Porky’s.
Wegens het failliet van café Victoria, het lokaal van de Porky’s, werd een noodoplossing
uitgewerkt om de ploegen verder te kunnen laten spelen. Porky’s 1 zal zijn
thuiswedstrijden spelen in het lokaal van BC Limit te Westerlo, alle andere ploegen zullen
hun thuiswedstrijden spelen in Schooters Snookerzaal te Tremelo. Dit laatste lokaal ligt
op het grondgebied van Leuven. Na dit seizoen moeten die ploegen dus een andere
oplossing zoeken binnen hun eigen grondgebied.
14. Reglementenboek BGB.
Vanaf volgend seizoen zal geen papieren versie meer gedrukt worden van de BGBreglementenbundel. De bundel zal wel nog te downloaden zijn via de BGB site. Wie een
papieren versie wil zal dus nog in de mogelijkheid zijn deze zelf af te drukken.
15. TDK 2017.
Er zullen 9 nationale wedstrijdleiders uitgenodigd worden om de wedstrijden te leiden
tijdens de TDK. De trekking en de controle van de kledij zal gebeuren bij het
binnenkomen aan de inkom.
De omroeptafel zal waargenomen worden door Marnick Verbeirens.
De trekking en de uitslagen zullen op groot scherm te volgen zijn.
De finale zal rechtstreeks gestreamd worden.
16. Office licenties.
Om ieder lid van de rvb van een legale office licentie te voorzien zullen 2 pakketten van 5
licenties aangekocht worden.

17. Standaardiseringsnormen.
Er bereiken ons regelmatig berichten over witte lijnen die te dik getrokken zijn. In de
vergadering met de verbonden van januari zal de dikte van de lijnen bepaald en
opgenomen worden in de standaardiseringsnormen.
18. Nieuwe lijnmeter.
Er is een nieuwe lijnmeter in de maak van de hand van Ronny Cornelis. Van zodra er een
exemplaar beschikbaar is zal het getest worden.
19. Standaardformulieren
Alle standaardformulieren zullen gedigitaliseerd en op de site geplaatst worden.
20. Eerstvolgende vergadering.
De eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van de BGBvzw gaat door op
zaterdag 04/11/2017, om 09.00u, Dorp 2, te Denderhoutem.
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