
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag BGB vergadering 02 december 2017. 

Aanwezig:  Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Bert Geboes, Ivo Jacobs, 

Marnick Verbeirens, Geert Librecht, Nick De Groote. 

Thema van de vergadering: Voorbereiden begroting 2018. 

 

1. Verslag van 04 november 2017. 

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 04 november  2017 werd 

goedgekeurd. 

 

2. Financieel verslag. 

Het financieel verslag werd goedgekeurd. 

 

3. Poll lakens BK 2018. 

De RvB heeft kennis genomen van de door BC ’t Hoeksken gehouden poll ivbm de lakens 

op het BK 2018. Net als de initiatiefnemers vindt de RvB de poll, door het geringe aantal 

deelnemers, niet representatief. 

 

4. Meerdere fouten in 1 stoot. 

De vraag hoe meerdere fouten in 1 stoot bestraft moeten worden, zal voorgelegd worden 

op de vergadering met de verbonden van 20/01/2018. 

 

5. BK 2019. 

Omwille van de onduidelijkheid over de inrichting van het BK 2019 zullen BC Enjoy en 

Danny Van Wymeersch uitgenodigd worden op de vergadering van februari 2018. 

 

6. De nieuwe privacywet en de reglementenboek. 

Nav de nieuwe privacywet van mei 2018, zal bekeken worden of onze reglementenboek 

desbetreffend moet aangepast worden. 

 

7. Opendeurdag VSDC. 

Er is ook bij VSDC nog veel onduidelijkheid betreffende de nieuwe wetgeving over 

vrijetijdswerk. Wordt vervolgd. 

 

8. Dubbelspelen kampioenschappen. 

De vraag van GEOZ, om dubbelspelen van verbondskampioenschappen toe te laten, werd 

besproken en zal voorgelegd worden op de vergadering met de verbonden van 

20/01/2018. 

 

9. Tornooi tijdens BK 2018. 

De vraag van een GEOZ-club om tijdens het BK 2018 een duo-tornooi te mogen inrichten 

werd afgewezen. 
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10. Nieuwe lijnmeter. 

Er is een nieuwe laser-lijnmeter in omloop van de hand van Ronny Cornelis. De BGB 

heeft evenwel geen enkel toestel ontvangen om te testen of te ijken. Het toestel is dan ook 

nog niet goedgekeurd en tot nader bericht niet toegelaten om mee te meten. 

 

11. Eerstvolgende vergadering. 

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

zaterdag 20/01/2018, om 09.00u, Dorp 2, te Denderhoutem. 

 

 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  

 


