
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag BGB-vergadering 10 november 2018. 

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

Verbeirens, Bert Geboes, Geert Librecht, Nick De Groote. 

Thema van de vergadering: Evaluatie interland. 

 

1) Verslag van 06 oktober 2018. 

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 06 oktober 2018 werd 

goedgekeurd.  

 

2) Financieel verslag. 

Het financieel verslag werd goedgekeurd. De boetes van Guy Van De Velde en Jacobs 

Peter wegens niet scheidsrechteren op het BK 2018, worden geseponeerd omwille van de 

30 minutenregel. 

De 30 minutenregel, die spelers vrijstelt van scheidsrechteren wanneer ze niet binnen de 

30 minuten opgeroepen worden na verlies van hun match, wordt ook opgenomen in het 

reglement.  

 

3) BC Relst. 

De BGB heeft kennis genomen van de beslissing van KVGL om BC Relst verder te laten 

spelen in het verbond GBML, niettegenstaande hun lokaal op het grondgebied van KVGL 

ligt. Indien BC Relst  uitbreidt met een 2e of een 3e ploeg moeten die wel bij KVGL 

aansluiten. 

 

4) Dubbelspelen. 

De BGB ontving een schrijven van het verbond GEOZ, waarin het 2x spelen op één avond 

aan de kaak gesteld wordt. 

De BGB stelt dat het te vroeg is om de maatregel nu reeds te evalueren, maar zal middels 

het overlegmoment in februari, informeren hoe het in andere de verbonden de gesteld is. 

BGB stelt tevens dat niet de regel de oorzaak is van de problemen bij de clubs in GEOZ, 

maar de manier waarop clubs met die regel omgaan. Iedere club heeft de vrijheid om het 

aantal dubbelspelers in zijn ploeg(en) te beperken of zelfs te verbieden. 

Wordt verder opgevolgd. 

 

5) Verdwijnen groene kaart bij gebruik eID. 

Bij het invoeren van het eID zal de groene kaart verdwijnen. De kost van die groene kaart 

(5€), die gebruikt wordt voor nieuwe aansluitingen en transfers, zal vervangen worden 

door een administratieve kost van 5€. De niet gebruikte groene kaarten zullen na de 

omschakeling terugbetaald worden. 

 

6) Bezoek Simonis / Saluc. 

Door het opzeggen van het sponsorcontract door Royal Pro / PDB, zullen er vanaf 

volgend seizoen alleen nog Simonis 300 Rapide lakens toegestaan worden. 

Ook het fenomeen springballen werd bij Saluc aangekaart. De fabrikant stelt dat een 

springbal verschillende oorzaken kan hebben.  

1. Vuile of doffe ballen 

2. Krijt op krijt 

3. De manier van afstoten 
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4. De statische elektriciteit, veroorzaakt door het rollen van de ballen, die vuil van het 

laken opneemt (maw een vuile biljart) 

De vraag of een gewichtsverschil aan de oorzaak kan liggen, gaat Saluc laten onderzoeken 

door zijn technische dienst. 

  

7) Happening 2019. 

Den Bloemekee, Vanessa Chinitor met Dirk Bauters en DJ Stoffel zullen de avond 

opluisteren. 

 

8) BK 2019. 

Het contract voor het BK 2019 werd ondertekend door de verantwoordelijken van BC 

Enjoy en de BGB. Het gaat door in festivalhal Donkmeer te Berlare van 04/05 tem 30/05. 

Inschrijven kan vanaf 01/01/2019 tem 31/03/2019, het programma komt online vanaf 

01/12. 

 

9) EW Aalst en KBWW. 

Tijdens een meeting tussen de BGB en de verbonden Aalst en KBWW (de 2 verbonden 

die nog geen gebruik maken van het EW) heeft Aalst te kennen gegeven volgend seizoen 

mee in te stappen. KBWW gaat eerst nog zijn clubs interpelleren. 

10) Selectie Interland. 

Er zal bij de selectie van volgende Interland nauwlettender toegezien worden of de 

geselecteerde spelers aan de selectievoorwaarden voldoen. 

Er wordt nagevraagd waarom J-P Destrebecq, geselecteerd door GBML, afwezig was op 

de interland. 

11) Nieuwe site + elektronisch betalen. 

Er wordt een nieuwe BGB-site aangemaakt die ook de mogelijkheid zal bieden om de 

inschrijvingen voor het BK elektronisch te betalen. 

 

12) Beker van België. 

Vanaf volgend seizoen zal men voor de bekers van groep 1 selecteerbaar zijn voor iedere 

club waarbij men aangesloten is. Eens men in een beker gespeeld heeft zal men evenwel 

niet meer selecteerbaar zijn voor een andere ploeg die uitkomt in groep 1. 

 

13) Fruytier Kevin 

Fruytier Kevin krijgt de voorziene minnelijke schikking voorgesteld voor openbare 

belediging aan bestuursleden via sociale media. 

 

14) PK O-Vl. 

Het PK O-Vl gaat door van 16/3 tem 31/3, gaat programma wordt eerstdaags op de 

activiteitenkalender geplaatst  

 

15) Volgende vergadering 

Zaterdag 01 december om 9u in de Welkom Back te Denderhoutem. 

 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  

 


