
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag BGB-vergadering 14 september 2019. 
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Bert Geboes, Marnick 

Verbeirens, Nick De Groote. 

Verontschuldigd: Ivo Jacobs 

Thema van de vergadering: voorbereiden statuten. 

 

1) Verslag van 3 augustus 2019. 

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 3 augustus 2019 werd 

goedgekeurd.  

 

2) Financieel verslag. 

Het financieel verslag werd goedgekeurd. 

 

3) Lasermeters 

De nieuwe lasermeters zijn in productie en zouden tegen uiterlijk half oktober beschikbaar 

zijn. 

 

4) Bijstandsverzekering. 

Er wordt bij verzekeraar DAS een rechtsbijstandsverzekering “VZW All Risk” afgesloten.  

 

5) UBO-register. 

Elke vzw heeft de verplichting om tegen uiterlijk 30/09 de uiteindelijke begunstigden mee 

te delen aan het UBO-register. Zoals wettelijk voorzien werden de bestuurders aangeduid.  

 

6) EW. 

De header van het EW werd aangepast met de logo’s van de huidige BGB-sponsors en 

rechtstreekse linken naar hun site. 

Er wordt gewerkt aan een nieuw vereenvoudigd EW met één centrale database. 

Streefdatum: volgend seizoen. 

 

7) Opnames VRT. 

Onlangs werden er tijdens een duo-tornooi door de VRT opnames gemaakt met in de 

hoofdrol Wesley Sonck en Benny Ceulemans. De opnames zouden in een nieuwe reeks 

van Sporza gebruikt worden. 

 

8) Beker verbondskampioenen en bekerwinnaars. 

Vanaf volgend seizoen mogen verbonden met een vrijdag- en een zaterdagcompetitie 

(GBML en GBZA) hun beide verbondskampioenen en bekerwinnaars afvaardigen voor de 

Beker van België. 
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9) D4 NLGB. 

Er worden dit jaar voor NLGB uitzonderlijk afwijkingen toegestaan op het gebruik van de 

D4. Vanaf volgend seizoen wordt ook NLGB geacht vertrouwd te zijn met onze 

reglementering. 

 

10) Statuten. 

Er werd VSDC opdracht gegeven om onze statuten aan te passen aan de nieuwe 

wetgeving. Mogelijks zijn die aanpassingen nog niet effectief tegen de voorziene 

algemene vergadering van februari en zal de AV uitgesteld worden. 

 

11) Trofeeën TDK. 

Vanaf de volgende editie van de TDK zullen alleen de eerste 8 nog een trofee ontvangen. 

Vanaf plaats 9 zal er een medaille + prijzengeld voorzien worden. 

 

12) BK 2020. 

BC Cosmos heeft afgehaakt als inrichter voor het BK 2020. Nieuwe kandidaten kunnen 

zich bij het secretariaat melden voor 1 november. 

 

13) Modaliteiten inrichten BK. 

De modaliteiten voor het inrichten van het BK werden qua inrichtingsvoorwaarden en 

kostenstructuur fel vereenvoudigd. Kandidaat inrichters kunnen het lastenboek opvragen 

bij het secretariaat. 

 

14) BK 2021. 

De ondertekening van het contract voor de inrichting van het BK 2021 (BC De Wan) is 

voorzien tijdens de vergadering van 2 november 2019. 

 

15) Biljartballen Dyna. 

De eis van de firma Gabriëls om de 3D-ballen van de firma Dyna toe te staan tijdens de 

competitie werd voorgelegd aan onze raadsman. Wordt vervolgd, tot zolang zijn alleen de 

ballen van de firma Saluc toegestaan. 

 

16) Elektronisch inschrijven BK. 

Het koppelen van de spelerslijst aan de BGB-site om het elektronisch inschrijven te 

vereenvoudigen, blijkt niet mogelijk. 

 

17) Koninklijke 

Het kabinet van de Koning heeft om bijkomende inlichtingen verzocht om de titel 

“Koninklijke” toe te kennen. Worden eerstdaags overgemaakt. 

 

18) Volgende vergadering. 

Zaterdag 05/10 om 9u00 in de Welcome Back te Denderhoutem 

 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  

 


