
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag BGB-vergadering 12 januari 2019. 
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Ivo Jacobs, Marnick 

Verbeirens, Bert Geboes, Nick De Groote. 

Thema van de vergadering: voorbereiding overlegmoment met de verbonden. 

 

1) Verslag van 01 december 2018. 

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 01 december 2018 werd 

goedgekeurd.  

 

2) Financieel verslag. 

Het financieel verslag werd goedgekeurd. 

 

3) Afsluiting boekjaar 2018 en begroting 2019. 

Zowel de afsluiting als de begroting werden na enkele wijzigingen goedgekeurd. 

 

4) Inschrijven BK. 

De nieuwe site waarmee ingeschreven en betaald zal kunnen worden voor het BK, zal 

21/1/2019 operationeel zijn. 

 

5) Opstellen geschorste speler door BC Plaza. 

Er werd vastgesteld dat BC Plaza op 14/12/2018, tijdens de wedstrijd De Sloebers1 – 

Plaza 1 in de ere-afdeling van KBWW, een niet speelgerechtigde speler heeft opgesteld. 

BC Plaza krijgt de voorziene minnelijke schikking van 50€ voorgesteld. 

 

6) Samenvallen interland 2019 met het PK Brabant en het VK GEOZ. 

De BGB betreurt het samenvallen van de interland en de kampioenschappen, maar heeft 

door de overvolle kalender en het gebrek aan speeldagen op het BK geen andere 

oplossing. Er zal bij de selectie voor de interland rekening gehouden worden met de 

samenvallende kampioenschappen. 

 

7) Krant “De Biljartballen”. 

BGB ontving van de redacteur van de krant “De Biljartballen” een verzoek tot 

samenwerking, teneinde de golfbiljart te promoten. Dhr Bart Van Reeth zal uitgenodigd 

worden op de eerstvolgende vergadering. 

 

8) Beker van België dames. 

Er werd melding gemaakt van het onsportieve gedrag van de dames van Aalst tijdens de 

wedstrijd GBML-Aalst. Eens de einduitslag vast lag hebben de 2 laatste dames van Aalst 

niet meer gespeeld en om een forfaitboete te vermijden hebben ze telkens onmiddellijk na 

aanvang de partij beëindigd door een bal opzettelijk met de hand te verplaatsen. Ook het 

schrijven van Isabel De Vogelaere werd niet gesmaakt. 

BGB laakt dergelijk onsportief gedrag. 

  

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: bgbgolfbiljart@gmail.com Site: http://www.bgbgolfbiljart.be 
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9) Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid. 

Gezien de veranderde vzw-wetgeving kunnen bestuurders voortaan hoofdelijk 

aansprakelijk gesteld worden bij zware fouten. Er zal dan ook een verzekering 

bestuurdersaansprakelijkheid afgesloten worden.  

 

10) Biljartballen. 

Er bereikte ons de vraag om de biljartballen, verdeeld door de firma Biljardin, toe te laten 

tijdens competitiewedstrijden. Gezien de lopende overeenkomst met de firma Saluc is 

zulks evenwel niet mogelijk. 

 

11) BNV uitstellen van wedstrijden. 

Er wordt aan de clubs van BNV uitdrukkelijk gevraagd om het uitstellen van wedstrijden 

en het veranderen van speeldata minstens 7 dagen vooraf te melden. 

 

12) Volgende vergaderingen. 

RVB februari: zaterdag 23 februari om 9u in de Welkom Back te Denderhoutem. 

Statutaire vergadering: zaterdag 23 februari om 13u in de Welkom Back te 

Denderhoutem. 

RVB maart: zaterdag 16 maart om 9u in de Welkom Back te Denderhoutem. 

Nationale wedstrijdleiders: zaterdag 16 maart om 13u in de Welkom Back te 

Denderhoutem. 

RVB april: zaterdag 20 april om 9u in de Welkom Back te Denderhoutem + trekking BK. 

 

 

 

 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  

 


