
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag BGB-vergadering 1 september 2018. 

Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet (verslaggever), Ivo Jacobs, 

Marnick Verbeirens. 

Verontschuldigd: Geert Librecht, Bert Geboes, Nick De Groote 

Thema van de vergadering: BNV competitie 

 

1. Verslag van 11 augustus 2018. 

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 11 augustus 2018 werd 

goedgekeurd. 

 

2. Financieel verslag. 

Het financieel verslag werd goedgekeurd. 

 

3. Erwin Reniers (verbond Leuven) vindt het punt m.b.t. de het respecteren van de 

verbondsgrenzen te summier in het verslag van het overlegmoment van de 

verbonden. Hij wenst een aanvulling. 

Een addendum wordt toegevoegd en gepubliceerd. 

 

4. BK België 2019 – BC Enjoy. 

Op basis van het plaatsbezoek en de beschikbare foto’s beslist de RVB dat expozaal 

Gowalt te Wetteren in de huidige toestand niet voldoet aan de normen en waarden om het 

kampioenschap van België te organiseren. BC Enjoy dient voor 30/09/2018 een alternatief 

voor te stellen en alle gegevens over te maken aan de verantwoordelijke. De organisatie 

wordt besproken en geëvalueerd op de volgende RVB. 

 

5. Taakverdeling BK2019 

Voor het BK 2019 herverdeelt de RVB de taken: Verbeirens Marnic is verantwoordelijk 

voor de oproeptafel op de finaledagen en beker van België, Jacobs Ivo is verantwoordelijk 

voor de inschrijvingen, Franchet Andy is verantwoordelijk voor het 

contract/contactpersoon inrichter tot Geert opnieuw beschikbaar is. 

 

6. Selectie Interland. 

Bert Geboes, verontschuldigd op de vorige RVB had vragen bij de selectiemodaliteiten 

van de komende interlands. De RVB heeft in samenspraak met de verbonden het systeem 

goedgekeurd samen met de verbonden. Er wordt voorlopig niets gewijzigd. Het systeem 

van selectie door de verbonden zal geëvalueerd worden. 

 

7. Evenementenkalender. 

Momenteel wordt de evenementenkalender op de website niet beheerd. Andy Franchet zal 

de data van de nationale inrichtingen die gekend zijn over maken aan Nick en Bert voor 

publicatie in de kalender. Zij kunnen eveneens gekende verbondskampioenschappen en 

beker van België toevoegen. 
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8. Opmerking Willy Hermans GBZA m.b.t de reglementenbundel. 

De RVB zal de tekst aanpassen m.b.t het hoofdstuk briefwisseling in het huishoudelijk 

reglement. 

Wat betreft de terminologie bij de letterwaardes wordt het woord “persoonlijke 

spelerskaart” toegevoegd. 

 

9. Ledenlijst 

De voorzitter stelt vast dat door de tijd heen de aangereikte persoonlijke gegevens van de 

spelers door de verbonden niet steeds even accuraat gebeurde. De persoonlijke gegevens 

van sommige spelers zijn niet altijd correct. Freddy doet nazicht. 

 

10. BVB 50+ 

Bert Geboes, verontschuldigd op de vorige RVB, had opmerkingen geformuleerd met 

betrekking tot de deelname aan de BVB 50+ 

De RVB neemt kennis van het standpunt. Ondertussen werd het reglement aangepast om 

in de toekomst misverstanden te voorkomen. 

 

11. Letterwaardes 

Bert Geboes, had opmerkingen met betrekking tot het beheer van de letterwaardes. 

Freddy gaf uitleg en voegde toe dat de actuele lijst steeds bij hem en Nick kan opgevraagd 

worden. 

 

12. Aansluiten bij BGB in de toekomst 

Aansluiten bij BGB zal in de toekomst eenvoudiger kunnen via de Eid. Een digitaal 

platform zal ontwikkeld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de 

spelers. Het werk van de kaarthouders zal worden ontlast en vereenvoudigd. 

Administratieve fouten worden uitgesloten. 

De bedoeling is om op termijn deze gegevens automatisch te laten transfereren en te 

koppelen aan de website van het elektronisch wedstrijdblad zodat de aangesloten leden 

onmiddellijk beschikbaar zijn in de picklist van de ploegen of de verbonden. Beide 

systemen worden dus geïntegreerd met elkaar. Een overleg wordt gepland met de 

programmeur en Steven Poelman (GEOZ). Een stappenplan zal worden opgesteld.  

De RVB vraagt aan de verbonden KBWW en AALST om zo spoedig mogelijk gebruik te 

maken van de toepassing “elektronisch wedstrijdblad” welke gratis ter beschikking werd 

gesteld door BGB. Gezien deze geïntegreerd zal worden in het kaartenbeheer is deze 

toepassing noodzakelijk om in de toekomst leden aan te sluiten. 

 

13. Integratie beker EW 

De bekerwedstrijden zullen geïntegreerd worden in de toepassing van het elektronisch 

wedstrijdblad zodat de verbonden eveneens hun bekerwedstrijden op deze manier kunnen 

beheren. De kosten worden door BGB betaald. 

 

14. BVB veteranen 

Alfons Coopmans meldde dat de BVB voor veteranen in poules gespeeld kon worden. De 

RVB besliste eerder dat alle bekers dezelfde formule hebben. Om iedere beker met poules 

te spelen zijn er te weinig beschikbare data. Dit werd op een vorige vergadering met de 

verbonden eveneens onder de loep genomen en bevestigd. Nieuwe initiatieven voor de 

BVB worden besproken. 

  



 

 

 

15. Varia 

GVP laat weten dat de integratie van het elektronisch wedstrijdblad vlot verloopt en de 

spelers dit initiatief als zeer gunstig ervaren. 

 

Om de BNV competitie te promoten zullen er initiatieven genomen worden om de spelers 

en lokalen te informeren over de lage kostprijs om deel te nemen (4 euro per aangesloten 

lid) aan de BNV competitie. Indien er voldoende ploegen zijn zullen de lagere reeksen 

regionaal worden ingedeeld. 

Het document “aanvraag lidmaatschap” werd door Freddy aangepast. 

 

Het laatste overleg met de Nederlandse golfbiljartbond dateert reeds van 2013. Een nieuw 

overleg wordt gepland. Marnic Verbeirens plant het overleg. Dit zal zo mogelijk gepland 

worden met de volgende RVB in oktober. De RVB zal dan uitzonderlijk doorgaan in De 

Kring te Genk. 
 

 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  

 


