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Verontschuldigd: Geert Librecht
Thema van de vergadering: Evaluatie BK.
1. Verslag van 07 april 2018.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 07 april 2018 werd
goedgekeurd.
2. Financieel verslag.
Het financieel verslag werd goedgekeurd.
3. Ordeverstoring tijdens BK door Franky De Schutter.
De BGB kan zich vinden in de manier waarop BC ’t Hoekske het intern probleem qua
ordeverstoring heeft aangepakt en legt geen verdere sanctie op. Bij herhaling zal Dhr. De
Schutter een minnelijke schikking voorgesteld krijgen.
4. Evaluatie trofee der verbondskampioenen en trofee der provinciale kampioenen.
Vanaf volgend seizoen worden de TDVK en TDPK samengevoegd. Het tornooi zal
telkens doorgaan tijdens het BK en het zullen de laureaten van de verbonds- en
provinciale kampioenschappen van het voorafgaande seizoen zijn, die zullen uitgenodigd
worden. Maw. de kampioenen van het seizoen 2017-2018 zullen uitgenodigd worden voor
het tornooi van 2019. De deelnemers aan de TDK zijn hiervan uitgesloten.
De winnaar van het tornooi krijgt een ticket voor de TDK van 11 november.
Er wordt nog naar een passende naam gezocht voor het evenement.
Het voorstel om de winnaars van de beker der kampioenen en de beker der bekerwinnaars
het jaar daarop automatisch hun titel te laten verdedigen, wordt niet aanvaard. Ploegen die
zich niet kwalificeren voor de beker der kampioenen of de beker der bekerwinnaars
kunnen zich altijd inschrijven voor de BGB-beker.
5. BVB.
Clubs die een identieke ploeg wensen in te schrijven in zowel groep 1 als groep 2 krijgen
daarvoor de toestemming. Als mocht blijken dat dergelijke ploeg zich voor 2 finales
plaatst, dan zal er om praktische redenen geschoven worden met de aanvangsuren van de
finales van de diverse bekers.
6. Aanstellen nationale wedstrijdleiders.
In de toekomst zullen op de finaledagen van het BK voldoende nationale wedstrijdleiders
opgesteld worden opdat alle halve finales door een NWL zou kunnen geleid worden.
De vergoeding van 25€ voor NWL wordt opgetrokken naar de forfaitaire
vrijwilligersvergoeding (momenteel 34,03€).
7. BK 2019 Wetteren.
Er wordt op 7 juli een plaats bezoek gepland aan zaal Go Wald teneinde na te gaan of de
zaal geschikt is voor het BK 2019.

8. Privacyverklaring.
Op vraag van GBZA verduidelijkt Andy Franchet dat spelers die de privacyverklaring niet
ondertekenen maar nadien toch nog willen aansluiten bij een andere club, daartoe een
transfer of D4 zullen moeten doen naargelang hun administratieve toestand.
Tevens zal in de privacyverklaring opgenomen worden dat er tijdens nationale
inrichtingen en competitiewedstrijden foto’s mogen genomen worden en gefilmd mag
worden ten behoeve van sociale media en met als doel de golfbiljartsport te promoten.
9. Strafpunt 3.
Tijdens het BK is gebleken dat er enige onduidelijkheid is over de manier waarop
strafpunt 3 kan verlaten worden. Strafpunt 3 mag langs alle vier de zijden van het bos
verlaten worden.
Strafpunt 3 zal tijdens de vergadering met de verbonden geëvalueerd worden
10. Prijzengeld BK.
Het prijzengeld van het BK zal herbekeken worden teneinde de prijzen voor de
neveninrichtingen evenrediger te maken.
11. Inspelen en vroeger aanvangsuur.
Het voorstel om competitiewedstrijden een half uur vroeger te laten aanvangen en de
bezoekers de mogelijkheid te geven om voor aanvang van hun wedstrijd 2 minuten in te
spelen, zal voorgelegd worden aan de vergadering met de verbonden.
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