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

Verslag BGB-vergadering 25 mei 2019.
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Bert Geboes, Nick De Groote.
Verontschuldigd: Ivo Jacobs, Marnick Verbeirens.
Thema van de vergadering: voorbereiding finale BK.
1) Verslag van 20 april 2019.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 20 april 2019 werd
goedgekeurd.
2) Financieel verslag.
Het financieel verslag werd goedgekeurd.
3) BK 2020.
Tot op heden werden nog geen kandidaturen ontvangen.
4) Prijzengeld BK TDK en BNV-kampioenschap.
Toekomstgericht zal het prijzengeld voor boven vernoemde kampioenschappen
opgewaardeerd worden. Vooral de neveninrichtingen zullen daar baat bij hebben. Het
prijzengeld van het BNV-kampioenschap zal losgekoppeld worden van het aantal
inschrijvingen.
5) Beker van België.
De datums voor de beker van België 2019-2020 werden goedgekeurd en zullen eerstdaags
op de site gepubliceerd worden. Er worden dit jaar 2 nieuwe bekers ingericht met
verbondsploegen; een beker met verbondsploegen samengesteld met A/B spelers en een
beker samengesteld met C/D spelers. De inschrijvingsformulieren gaan eerstdaags de deur
uit.
6) Beroep De Bospoepers.
Het beroep van BC De Bospoepers tegen de uitspraak van de klachtencommissie van het
verbond GBML, zal behandeld worden op 30/5.
7) Procedure minnelijke schikking en klachtencommissie.
In de toekomst zal, wie een minnelijke schikking voorgesteld krijgt, de mogelijkheid
krijgen om schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen zijn minnelijke schikking. Bij niet
aanvaarding van het bezwaar kan de betrokkene alsnog beroep aantekenen bij de
klachtencommissie.
De leden van de klachten- en beroepscommissie zullen samengevoegd worden in 1 poule
waarin van ieder verbond minstens 1 lid zal zitten. De commissies zullen door de RVB
samengesteld worden volgens noodwendigheid en de niet-betrokkenheid van de leden bij
de zaak.
8) Afscheuren GBML.
De BGB heeft tot op heden nog geen uitslag ontvangen van de stemming over de uitstap
bij BGB tijdens de bijzondere GBML-vergadering van 20/05.

9) Communicatie via Facebook.
Er werd een account aangemaakt op naam van de BGB dat in de toekomst als een van de
officiële communicatiekanalen van de BGB zal gebruikt worden.
10) Lasermeter.
De nieuwe lasermeter werd door de nationale wedstrijdleiders tijdens het BK getest en
goed bevonden. De toestellen zullen merkelijk minder kosten dan de vorige lasermeters en
er zullen er 50 van besteld worden. Ieder verbond zal er een krijgen.
11) BNV competitie.
Vanwege het geringe aantal inschrijvingen voor 1e nationale BNV zal er dit jaar geen
reeks 1e nationale opgestart worden. Er bleven uiteindelijk slechts 8 ploegen over om 1e
nationale te starten en enkele ploegen hadden reeds te kennen gegeven op te zien tegen de
verre verplaatsingen indien er met dubbele rondes of een eindronde zou gespeeld worden.
Op de 350 brieven welke naar de clubs verstuurd werden, met de vraag ploegen in te
schrijven voor de nationale competitie, kwam geen enkele reactie.
Om zoveel mogelijk ploegen aan boord te houden zal er dit jaar geen zakker zijn uit erenationale en de eerste 3 van het afgelopen seizoen in 1e nationale stijgen naar ere.
Zodoende zal de ere-afdeling komend seizoen bestaan uit 16 ploegen, het maximaal
haalbare.
Voor het seizoen 2020-2021 zal de mogelijkheid bekeken worden om opnieuw een 1e
nationale op te starten.
12) TDK.
De BGB stelt zich, gezien de plannen van GBML om af te scheuren, vragen over de
verdere samenwerking met BC Peulis betreffende de TDK en nodigt BC Peulis daartoe uit
op zijn eerstvolgende vergadering van 13/07.
13) Volgende vergaderingen.
RVB: 13/07 & 03/08.
Overlegmoment met de verbonden: 03/08 om 14u.
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