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Verslag BGB-vergadering 02 november 2019.
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Ivo Jacobs, Marnick
Verbeirens, Nick De Groote.
Verontschuldigd: Bert Geboes
Thema van de vergadering: vastleggen programma BK 2020.
1) Verslag van oktober 2019.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 5 oktober 2019 werd
goedgekeurd.
2) Financieel verslag.
Het financieel verslag werd goedgekeurd.
De kosten van de klachtencommissie in de zaak Cosmos/GBML werden ondertussen
betaald door GBML waardoor de bestuurders van GBML opnieuw speelgerechtigd zijn.
3) eID.
Als iedereen tijdig klaar geraakt, zal de uitrol van het kaartenbeheer via eID en de
integratie ervan in het EW gerealiseerd zijn voor aanvang van het seizoen 2020-2021.
4) Inschrijven BK via de site.
Er zal aan de deelnemers van het BK uitdrukkelijk gevraagd worden om bij de
inschrijving het correcte lidnummer te vermelden. Het lidnummer is terug te vinden op de
persoonlijke waarderingskaart en op de letterwaardenlijst op de site.
5) BK 2020.
Het BK 2020 werd toegekend aan BC Jagershof GVP en zal doorgaan van 01/05/2020
tem 31/05/2020 in Eventhal Cloë – Merellaan 46 – 9400 te Ninove.
BC Jagershof, vertegenwoordigd door Van Den Spiegel Koen en Van Bont Steven werden
door de BGB ontvangen voor de ondertekening van de overeenkomst.
Inschrijven voor het BK kan van 01/01/2020 tem 31/03/2020. Openbare trekking op
18/04/2020 om 12:00 in het verbondslokaal.
6) Rubbers.
Thissen vraagt of het mogelijk is dat er namaakrubbers op de markt zijn van mindere
kwaliteit. Onderzoek heeft evenwel uitgewezen dat het om oudere rubbers gaat die
lakenleggers nog op stock hadden.
7) Leeftijd jeugd/beloften.
De aanduiding van de leeftijdscategorie voor jeugd en beloften was niet in alle disciplines
eenduidig. Verantwoordelijke Ivo Jacobs zal het reglement aanpassen zodat de tekst voor
alle inrichtingen analoog is aan diegene waarvan de voorwaarden beschreven zijn voor het
provinciaal kampioenschap.
8) Trefdag VSDC.
Valentin Noten en Nick De Groote zullen afgevaardigd worden naar de trefdag van VSDC
op 23/11/2019 te Oostende.

9) Financiële toestand BNV.
De boekhouding 2019 en de begroting 2020 werden door boekhouder Freddy Hendrickx
voorgelegd en goedgekeurd.
10) PK Limburg 2020.
De aanvraag van het verbond LGB voor de inrichting van het PK Limburg 2020 werd
goedgekeurd.
Het PK zal doorgaan in zaal “De Kring” – Onderwijslaan 2A – 3600 Genk van
11/04/2020 tem 25/04/2020.
11) Lasermeters.
De eerste lijnlasermeters zullen leverbaar zijn vanaf 11/11/2019.

12) Volgende vergadering.
Zaterdag 07/12 om 9u00 in de Welcome Back te Denderhoutem
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