
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag BGB-vergadering 23 februari 2019. 
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Ivo Jacobs, Marnick 

Verbeirens, Bert Geboes, Nick De Groote. 

Thema van de vergadering: voorbereiding algemene vergadering. 

 

1) Verslag van 19 januari 2019. 

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 19 januari 2019 werd 

goedgekeurd.  

 

2) Financieel verslag. 

Het financieel verslag werd goedgekeurd. 

Er werd akte genomen van de controle van de boekhouding door KBWW. Er werden geen 

abnormaliteiten vastgesteld en KBWW feliciteert Freddy Hendrickx met zijn afgeleverde 

werk. 

 

3) Inschrijvingen BK. 

Er zijn tot op heden 255 inschrijvingen. 

Er wordt aan de reekshoofden gevraagd asap in te schrijven zodat de reeksindeling kan 

gemaakt worden. 

 

4) Mail Wilms naar de werkende leden. 

De werkende leden van de BGB ontvingen van Steve Wilms een mail waarin hij 

bestuurder Nick De Groote op lasterrijke wijze aanvalt. Steve Wilms werd op eigen 

uitnodiging ontvangen door de BGB om Marcel Truyts bij te staan en zijn eigen petitie te 

verduidelijken. Daarbij is gebleken dat de aangehaalde aantijgingen berusten op leugens 

en onwaarheden en eerrovend zijn voor betrokkene. 

In een vertrouwensstemming tijdens de algemene vergadering hebben de werkende leden 

van de verbonden hun vertrouwen uitgesproken in Nick De Goote. 

De RVB van de BGB heeft daarom beslist Steve Wilms, met onmiddellijke ingang, de 

komende 3 jaar de deelname te ontzeggen aan alle nationale inrichtingen zoals daar zijn: 

het PK, het BK en de TDK. 

Bij herhaling van de feiten zal Steve Wilms het lidmaatschap aan de BGB voor 5 jaar 

ontzegd worden. 

 

5) Facebook-post Marcel Truyts. 

Marcel Truyts werd gevraagd zijn lasterrijke Facebook-post ten overstaan van bepaalde 

bestuursleden van de BGB te komen verduidelijken. 

Er werd Marcel Truyts aangetoond dat zijn aantijgingen berusten op misverstanden en 

onwaarheden. 

Marcel Truyts krijgt voor zijn post een blaam en er wordt hem gevraagd die te 

verwijderen. 

Indien daar geen gevolg aan gegeven wordt krijgt Marcel Truyts alsnog de voorziene 

minnelijke schikking voorgesteld. 
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6) Nieuwe competitieformat. 

Er werd, op vraag van de verbonden, een nieuw eenvormig competitieformat uitgewerkt. 

Het zal voorgesteld worden op het volgend overlegmoment met de verbonden en getest 

worden in de beker van België. 

 

7) Krant “De Biljartballen”. 

Het voorziene overleg met Dhr Bart Van Reeth is uitgesteld wegens ziekte van 

laatstgenoemde. 

 

8) Digitalisering ledenbeheer. 

Teneinde de digitalisering van het ledenbeheer in goede banen te leiden, zal er een 

vergadering belegd worden met alle betrokken partijen. 

 

9) Reactie van Dhr Bollette op het sponsorvoorstel. 

Dhr Bollette wil de indexatie uit het contract geschrapt zien. De BGB van zijn kant vindt 

dat er dan geen automatische verlenging kan zijn en het contract om de 3 jaar opnieuw 

genegotieerd moet worden. Ook zullen de productspecificaties in het contract opgenomen 

worden 

 

10) BK 2021. 

We ontvingen de kandidatuur van BC De Wan (GEOZ) voor de inrichting van het BK 

2021. 

Tijdens de vergadering van 16/03/2019 zullen de kandidaturen tegenover elkaar 

afgewogen worden en zal het BK toegewezen worden. 

 

11) Zaterdagcompetitie. 

We ontvingen de vraag of een club, gelegen in een verbond dat geen zaterdagcompetitie 

inricht, in een aangrenzend verbond mag deelnemen aan de zaterdagcompetitie. De BGB 

heeft daar geen problemen mee. 

 

12) Kampioenschappen Oude Gloriën en Veteranen. 

Veteranen die aan verbonds- provinciale- of Belgische kampioenschapen wensen deel te 

nemen, moeten de keuze maken tussen de categorie Oude Gloriën of Veteranen. Ze 

kunnen niet in beide categorieën deelnemen. 

 

 

13) Volgende vergadering. 

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. 

 

 

 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  

 


