Belgische Golfbiljart Bond vzw
Maatschappelijke zetel Kortestraat, 22 te Haasrode
Gerechtelijk arrondissement Leuven Ondernemingsnummer 409 053 750. Rekeningnr. BE53.7330.2723.9953
Secretariaat BGB, P/A De Groote Nick, Koekoekstraat 137B1, 2630 Aartselaar
GSM: 0494/06.00.07 E-mail: nick@bgbgolfbiljart.be Site: http://www.bgbgolfbiljart.be

Verslag BGB-vergadering 24 februari 2018.
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Bert Geboes, Ivo Jacobs,
Marnick Verbeirens, Geert Librecht, Nick De Groote.
Thema van de vergadering: Voorbereiden algemene vergadering.
1. Verslag van 13 januari 2018.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 13 januari 2018 werd
goedgekeurd.
2. Financieel verslag.
Het financieel verslag werd goedgekeurd.
Freddy Hendrickx leest de brief van de controleurs van de BNV-boekhouding voor. De
inhoud ervan werd besproken.
3. Selectie interland.
In de toekomst zal het A-team uit de nationale competitie gerekruteerd worden en de rest
van de selectie evenredig verspreid uit alle verbonden.
4. Lasermeter Cornelis.
De aangepaste lasermeter van Ronny Cornelis werd getest en goedgekeurd. Wel vraagt de
BGB om de brug te verlengen om het gebruiksgemak en de mogelijkheden te vergroten.
De meter zal 150€ kosten.
5. Dubbelspelen kampioenschappen.
Uit navraag blijkt, niettegenstaande de stemming tijdens het overlegmoment met de
verbonden, dat alle verbonden het dubbelspelen van kampioenschappen zullen toestaan.
Aalst vraagt om het item opnieuw op de agenda te plaatsen van het volgende
overlegmoment. Alleen het hoogst behaalde resultaat in de verbondskampioenschappen
telt voor de ranking.
6. Rechtstreeks geplaatsten BK.
Vanaf volgend seizoen zal alleen de Belgische kampioen nog rechtstreeks geplaatst zijn.
De eerste 15 van de ranking zullen bij de schiftingen reekshoofd zijn en dus niet tegen
elkaar kunnen geloot worden. Indien de Belgische kampioen bij de eerste 15 in de ranking
staat, is ook de 16e reekshoofd bij de schiftingen.
7. Forfaits PK Brabant.
Op vraag van de inrichters zullen de minnelijke schikkingen toegepast worden op de
forfaits van het PK van Brabant.
8. Kledij wedstrijdleiders.
Opgeroepen wedstrijdleiders voor nationale inrichtingen moeten in de toekomst in BGBkledij zijn. Wordt opgenomen in het reglement.
9. Privacyverklaring.
De ontwerptekst van de privacyverklaring, dienstig voor opname in de
reglementenbundel, is goedgekeurd. In afwachting van de digitalisering van het

ledenbeheer zullen nieuwe leden schriftelijk moeten bevestigen dat ze akkoord zijn met de
privacyverklaring.
10. Inschrijven BNV-kampioenschappen.
Inschrijvingen voor de BNV-kampioenschappen verlopen enkel via het
inschrijvingsformulier op de BGB-site.
De 2 finalisten van iedere discipline krijgen een trofee.
11. All-time ranking
De all-time ranking nationaal zal in de toekomst door de BGB bijgehouden worden.
12. Trekking BK.
De trekking van het BK gaat door op 7/4 om 13 in het verbondslokaal en zal volledig
elektronisch gebeuren.
13. Volgende vergadering.
De eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van de BGBvzw gaat door op
zaterdag 10/03/2018, om 9.00u, Dorp 2, te Denderhoutem.
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