
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag BGB-vergadering 06 oktober 2018. 

Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Ivo Jacobs, Marnick Verbeirens, Nick 

De Groote. 

Verontschuldigd: Bert Geboes, Geert Librecht. 

Thema van de vergadering: voorbereiden interland. 

 

1) Verslag van 01 september 2018. 

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 01 september 2018 werd goedgekeurd.  

 

2) Financieel verslag. 

Het financieel verslag werd goedgekeurd. 

3) BK 2019. 

a) Contract 

Het aangepaste en goedgekeurde contract zal op 14/10 door de verantwoordelijken van BGB en 

BC Enjoy ondertekend worden. 

b) Zaal 

Het BK zal doorgaan in de goedgekeurde Festivalhal Donkmeer – Donklaan 125 – 9290 

Berlare. 

c) Schema 

Het voorgestelde schema werd aangepast en zal gepubliceerd worden na de vergadering van 

december. 

d) Prijsverdeling 

De prijzenpot werd in die zin aangepast dat de nevenkampioenschappen beter bedeeld worden. 

e) Inschrijving en betaling 

De betaling van de inschrijvingen zal vanaf dit jaar gekoppeld worden middels een betaalknop 

op een nieuw aan te maken site. 

 

4) BGB-ranking. 

Door de onbeschikbaarheid van Geert Librecht zal de BGB-ranking voorlopig bijgehouden worden 

door Bert Geboes. 

 

5) Beker van België. 

Ook in de BvB wordt er ondertussen tot ieders tevredenheid gebruik gemaakt van het EW, met 

dank aan de kapiteins voor de vlotte aanname. 

 

6) Interland 2018. 

De selectie werd gemaakt op basis van de door de verbonden voorgedragen spelers. KBWW gaf 

een onvolledige selectie door en WGF gaf te laat hun selectie door. 

De selectie werd aangevuld door de verantwoordelijke. 

 

7) De nieuwe vzw-wet. 

Er zal gewacht worden tot de verschijning van de nieuwe vzw wetgeving in het staatsblad alvorens 

onze statuten te wijzigen. 

Aangezien bestuurders van kleine vzw’s in de toekomst hoofdelijk aansprakelijk zullen kunnen 

gesteld worden tot 250.000€ zal er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten 

worden. 
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8) eID 

Vanaf volgend seizoen zal de aanvraag tot lidmaatschap via de elektronische identiteitskaart 

verlopen. Ook bestaande spelers zullen zich éénmalig moeten registreren via de eID. Het 

ledenbestand zal gekoppeld worden aan het EW en de groene kaart, de spelerskaart en de 

letterwaardekaart zullen verdwijnen.  

KBWW en GVA, die nog geen gebruik maken van het EW, zullen uitgenodigd worden op de 

eerstvolgende vergadering van de RVB om te peilen naar hun intenties. Aangezien het ledenbeheer 

in de toekomst zal gekoppeld worden aan het EW, wordt het aansluiten van nieuwe leden voor hen 

in de toekomst problematisch. 

9) TDK 2018. 

Het TDK 2018, dat op 11/11/2018 vanaf 10u30 gespeeld wordt in zaal Forum te Beersel, wordt 

betwist met 40 deelnemers op 8 biljarts. De trekking zal elektronisch gebeuren. De BGB voorziet 8 

scheidsrechters. 

 

10) Integratie beker in het EW van de verbonden. 

De bekercompetitie van de verbonden zal volgend seizoen gekoppeld worden aan hun EW. Er zal 

daartoe eerstdaags aan de verbonden gevraagd worden hoe de configuratie van hun beker is.  

 

11) BNV 

De BNV begroting zal volgende vergadering voorgelegd worden door Valentin. 

 

12) Vergadering met NGB - Interland. 

a) De interland van 3/11 zal doorgaan in zaal Harmonie te Wessem – Wallenstraat 7. 

De Belgische selectie wordt tegen 11u30 verwacht voor het aperitief met aansluitend het 

middagmaal. Voorstelling van de teams 13u30 met aansluitend aanvang der partijen. 

b) De BGB zal 1 camera voor livestream voorzien waarmee afwisselend een wedstrijd van de 

verschillende ploegen zal gestreamd worden. 

c) Ondanks de zware financiële kost, engageert de NGB zich ook naar de toekomst toe om 

jaarlijks een Interland te betwisten. 

d) De NGB hanteert sedert dit jaar een nieuwe selectieprocedure met selectiewedstrijden om de 

B-C en D ploegen te bemannen. Ook de selectieprocedure van de BGB is nieuw, voortaan mag 

ieder verbond 4 spelers voordragen. 

e) De Interland van 2019 gaat door een gebrek aan speeldagen uitzonderlijk niet door tijdens het 

BK, maar op 13/4 tijdens de LGB kampioenschappen in Genk. 

f) De NGB vraagt om jaarlijks een overlegmoment te voorzien met de BGB, waar positief op 

gereageerd wordt. 

13) Volgende vergadering 

Zaterdag 10 november om 9u in de Welkom Back te Denderhoutem. 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  

 


