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Verslag BGB-vergadering 20 april 2019.
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Ivo Jacobs, Bert Geboes,
Verbeirens Marnic
Verontschuldigd: Nick De Groote.
Thema van de vergadering: voorbereiding BK.
1) Verslag van 16 maart 2019.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 16 maart 2019 werd
goedgekeurd.
2) Financieel verslag.
Het financieel verslag werd goedgekeurd.
3) Vraag om mouwloze pull toe te laten bij BGB-inrichtingen.
Een aantal spelers vraagt om een mouwloze pull (débardeur) toe te laten op BGBinrichtingen.
Dit wordt niet toegestaan.
4) Kandidaten BK 2020 gezocht.
Het verbond KGVL heeft laten 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
te doen voor 31/5/2019.
Een aandacht vestiging zal op facebook en de BGB-site geplaatst worden.
5) Klacht BC Cosmos tegen verbond Mechelen-Lier
De klacht zal op donderdag 25/4/2019 om 20u door de klachtencommissie behandeld
worden in café Welcome back te Denderhoutem.
6) Aanvraag PK Oost-Vlaanderen 2021.
De aanvraag tot het inrichten van het PK Oost-Vlaanderen 2021 door BC Piqué (verbond
Aalst) werd ons toegestuurd. De toekenning wordt in beraad genomen tot juni/juli 2019.
Andere kandidaten kunnen zich nog steeds melden.
7) Gedrag nationale wedstrijdleider PK O-Vlaanderen 2019
Verschillende getuigen en de inrichter hebben ons bericht omtrent het onsportief gedrag
van nationaal wedstrijdleider Kristof Roosemont op het PK. Dit werd niet vastgesteld
door de raad van bestuur. Desalniettemin beslist de raad van bestuur om Kristof
Roosemont niet langer te selecteren voor het BK2019.
8) Evaluatie selectie interland
BGB kreeg veel opmerkingen omtrent de selectie. Eveneens werd vastgesteld dat spelers
die een bepaalde verbonds-, provinciale of BK titel behaalden niet geselecteerd werden
door de verbonden. De Nederlandse golfbiljartbond wenst eveneens tegen een sterke
tegenstander te spelen. Een nieuwe selectieprocedure op basis van de verbondstitels en
BK titels werd voorgesteld en zal worden voorgelegd aan de verbonden.

9) Klacht Wilms Steve
Gezien de klachtencommissie niet bevoegd was, zal de aanbestedingssom worden terug
betaald. Dhr.Wilms dient aan de BGB vzw te laten weten op welk rekeningnummer dit
moet gestort worden.
10) BNV
Er worden veel vragen gesteld omtrent de BNV competitie. Deze vragen kunnen slechts
beantwoord worden na juni, gezien clubs tot dan kunnen inschrijven. Blackboys wordt
Kalfort sportief.
11) Website
De nieuwe BGB website zal eerstdaags online komen. De domeinnaam blijft
www.bgbgolfbiljart.be
12) Terugbetaling inschrijvingsgeld BK
Een aantal spelers vraagt om hun inschrijving te annuleren om diverse reden. Het
inschrijvingsgeld wordt niet terug betaald. Dit gebeurde in het verleden ook niet.
13) Overleg verbond Klein-Brabant / BGB
Er was een positief gesprek tussen een afvaardiging van BGB en het verbond KleinBrabant. Na dit overlegmoment is het duidelijk dat BC Plaza verkeerdelijk door het
verbond Klein-Brabant werd ingelicht omtrent het feit dat Kevin Fruytier niet
speelgerechtigd was. Om reden dat het verbond deze verkeerde communicatie erkent, zal
de 50 euro minnelijke schikking worden terug gestort.
De nationaal secretaris Nick De Groote stelde op dit overlegmoment eveneens voor dat hij
geen bezwaar heeft dat de minnelijke schikking van Kevin Fruytier geannuleerd wordt als
deze zich via facebook excuseert voor zijn uitlatingen. De raad van bestuur van BGB heeft
geen bezwaar en gaat akkoord met dit voorstel.
14) Prijzengeld TDK/TDVPK
De raad van bestuur heeft besloten voortaan prijzengeld te schenken voor de eerste 8
spelers tijdens de Trofee der kampioenen en de Trofee der verbonds- en provinciale
kampioenen.
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