
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag BGB-vergadering 16 maart 2019. 
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Ivo Jacobs, Bert Geboes, 

Nick De Groote. 

Thema van de vergadering: voorbereiding vergadering nationale wedstrijdleiders. 

 

1) Verslag van 23 februari 2019. 

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 23 februari 2019 werd 

goedgekeurd.  

 

2) Financieel verslag. 

Het financieel verslag werd goedgekeurd. 

 

3) Verbondsgrenzen. 

• Nieuwe club op het grondgebied van WGF welke wenst aan te sluiten bij 

GEOZ. 

Gezien de afspraak tussen GEOZ en WGF om geen nieuwe clubs meer toe te laten 

op het grondgebied van GEOZ die gelegen zijn binnen de grenzen van WGF, is 

het advies hier negatief. 

• Aansluiten Het Gulden Hert Itegem bij GBML. 

Gezien Itegem een grijze zone is mag Het Gulden Hert aansluiten bij GBML. De 

mail daaromtrent van 5/3 naar GBZA bleef onbeantwoord. 

• Verhuis BC Bijlken2 GEOZ naar een lokaal op grondgebied KBWW. 

De BGB heeft nota genomen, van en staat achter, het akkoord tussen beide 

verbonden.  

4) Annulatie BK 2020. 

Het verbond KGVL laat weten dat ze, omwille van organisatorische redenen, de 

organisatie voor het BK 2020, welke hen was toegewezen, niet op zich kunnen nemen. 

Ploegen of verbonden welke zich alsnog kandidaat wensen te stellen, worden verzocht dit 

zo snel mogelijk te doen. 

In de toekomst zal het contract tussen de inrichter en de BGB ten laatste 3 maand na de 

toewijzing moeten ondertekend worden. 

 

5) Lasermeter. 

Er zal tegen aanvang van het BK een prototype van de nieuwe lasermeter beschikbaar zijn 

welke tijdens het BK uitvoerig zal getest worden. 

 

6) Aanvraag PK Brabant 2020. 

De aanvraag tot het inrichten van het PK Brabant 2020 door Vrede Bal Everberg, werd 

goedgekeurd en toegewezen. 

 

7) Letterwaarden. 

De tool voor het invullen van de letterwaarden moet door de verbonden die van het EW 

gebruik maken niet meer ingevuld worden. 

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 
 

mailto:bgbgolfbiljart@gmail.com
mailto:bgbgolfbiljart@gmail.com


 

 

Het doorgeven van de NA en ND spelers die na 10 wedstrijden een nieuwe letterwaarde 

krijgen blijft de verantwoordelijkheid van de verbonden. 

 

8) BNV-competitie 2019-2020. 

Er bereiken ons veel vragen ivbm de indeling van de reeksen van de BNV-competitie 

2019-2020. Evenwel zal pas na evaluatie van de inschrijvingen een definitieve indeling 

kunnen opgesteld worden. 

 

9) Sponsorcontract Simonis/Saluc. 

Het sponsorcontract tussen de groep Simonis/Saluc en de BGB werd goedgekeurd voor de 

komende 3 jaar. 

 

10) Aanpassing statuten. 

De wijzigingen aan de statuten welke zich opdringen gezien de nieuwe vzw-wetgeving, 

zullen uitbesteed worden aan VSDC. De gewijzigde statuten zullen ter goedkeuring 

voorgelegd worden op de algemene vergadering van februari 2020. 

 

11) Trekking BK 2019. 

De trekking van het BK zal openbaar gebeuren op 13/04 om 9u00 in zaal De Kring – 

Onderwijslaan 1 – 3600 Genk, voorafgaand aan de Interland. De reekshoofden zullen op 

de hun gevraagde schiftingsdag volgens hun datum van inschrijving in de reeksen 

geplaatst worden. Eerst ingeschreven komt in reeks 1 enz. 

 

12) Klacht Steve Wilms. 

De BGB ontving van de advocaat van Steve Wilms een klacht tegen de Raad van Bestuur 

omwille van de straf welke hij bij beslissing op de vergadering van 23/02/2019 gekregen 

heeft. 

De klacht werd, conform de reglementen, overgemaakt aan de voorzitter van de 

klachtencommissie. 

 

13) Leveren biljarts BK 2019. 

Enjoy zal contact opnemen met Thissen om de biljarts reeds op 30/4 en 2/5 te leveren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  

 


