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Verslag BGB-vergadering 13 juli 2019.
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Bert Geboes, Ivo Jacobs,
Marnick Verbeirens, Nick De Groote.
Thema van de vergadering: evaluatie BK.
1) Verslag van 25 mei 2019.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 25 mei 2019 werd
goedgekeurd.
2) Financieel verslag.
Het financieel verslag werd goedgekeurd.
3) Inschrijven BK.
Er zal naar gestreefd worden om de spelerslijst te integreren in de webshop zodanig dat
het ingeven van het lidnummer bij de inschrijving zal volstaan om de overige gegevens
ingevuld te krijgen.
4) BK 2020-2021.
Er zijn momenteel 2 kandidaturen binnen voor de inrichting van het BK 2020. De
toekenning zal gebeuren op de vergadering van augustus 2019, evenals de toekenning van
het BK 2021.
5) Digitalisering ledenbeheer.
De tool om het ledenbeheer te digitaliseren is zo goed als klaar en zal in een eerste fase
getest worden in KVGL.
6) BNV-competitie.
De BGB ontving een schrijven van Dhr Willy Van Den Broeck (BC De Plekkerboys) met
de vraag om de BNV-competitie indeling te herbekijken.
Helaas zijn er in tussentijd, en ondanks een oproep middels 350 brieven, geen ploegen
meer bijgekomen zodat het inrichten van een 1e nationale niet mogelijk is. Het BNVreglement schrijft namelijk voor dat er minstens 12 ploegen per reeks moeten zijn, en dat
werd niet gehaald.
7) Voorstel nationale wedstrijdleiderscommissie.
Het voorstel om een nationale wedstrijdleiderscommissie in het leven te roepen wordt niet
weerhouden. De verantwoordelijke voor de NWL’s stelt dat 2 overlegmomenten met de
verbonden en 1 overlegmoment met de NWL’s per jaar volstaan.

8) Organisatie TDK – BC Peulis.
BGB stelt zich de vraag of de TDK nog kan ingericht worden door BC Peulis, gezien het
feit dat het verbond GBML wenst af te scheuren van BGB en gezien het feit dat een
belangrijk deel van het GBML-bestuur deel uitmaakt van BC Peulis.
BC Peulis, vertegenwoordigd door Verreth Alfons en Van den Zegel Erik, stelt dat dat BC
Peulis niet mag vereenzelvigd worden met het bestuur van GBML en distantieert zich van
het voornemen van het verbondsbestuur om af te scheuren.
De TDK zal op vraag van BC Peulis in de toekomst opnieuw om 13u aanvangen i.p.v. om
11u30 en BC Peulis zal de BGB een overeenkomst voorstellen om in de toekomst op een
constructieve manier verder te werken.
9) Niet scheidsrechteren op het BK.
Volgende spelers hebben tijdens het BK de zaal verlaten zonder hun wedstrijd te
arbitreren en zonder de omroeptafel daarvan te verwittigen en zullen een minnelijke
schikking voorgesteld krijgen:
De Maertelaere Bjorn – Hoes Patrick – Daneels Patrick – Heungens Kevin – Doop
Stephane – Van Der Vliet Philip.
10) Happening 2020.
De volgende happening (2020) zal doorgaan op 11/07/2020 in zaal Berkenhof te Affligem
en zal ook opengesteld worden voor niet-bestuursleden.
11) BVB voor verbondsploegen.
In het verbond GEOZ is de kampioenenploeg van afgelopen seizoen ontbonden en GEOZ
stelt zich de vraag wie de plaats moet innemen. Het reglement schrijft voor dat de 2e ploeg
van BC De Patrijzen de plaats inneemt van hun 1e ploeg.
12) Tornooi 10-12 jarigen.
Eddie Peeters heeft het idee een tornooi in te richten voor 10-12 jarigen met eventuele
samenwerking van BGB. Eddie zal uitgenodigd worden op eerstvolgende BGBvergadering.
13) Vervanging effectief lid KVGL.
Tollet Erwin zal vervangen worden door De Clercq Tim als effectief lid van KVGL. De
Clercq Tim zal uitgenodigd worden op de eerstvolgende statutaire vergadering.
14) Site
De homepage van de nieuwe site zal in de toekomst de meest recente nieuwsitems
weergeven met een rechtstreekse link ernaartoe.
15) Clubovereenkomst
Verduidelijking ivbm de clubovereenkomst.
Indien een club zijn clubovereenkomst niet binnen stuurt voor 7 april is de club
automatisch in ontbinding en zijn alle spelers vrij.
Indien een club een blanco clubovereenkomst binnen stuurt, dan is de club niet ontbonden
en moeten de spelers een transfer doen.
16) Nieuwe lasermeters.
Na de succesvolle test op het BK van de nieuwe lasermeters werden er 50 besteld. Ze
zullen ca 250€/stuk kosten en geïnteresseerde clubs kunnen zich nu reeds aanmelden
indien zij er een wensen te bestellen. De verbonden krijgen er elk 1 gratis.

17) PK Oost-Vlaanderen 2020.
BC Oude Statie trekt zich terug als inrichter van het PK O-VL. 2020. De inrichting van
het PK is opnieuw open en geïnteresseerde clubs kunnen hun kandidatuur sturen naar het
secretariaat.
18) Volgende vergaderingen.
RVB: 03/08.
Overlegmoment met de verbonden: 03/08 om 13u.

Valentin Noten
Voorzitter

Nick De Groote
Secretaris

