
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag BGB-vergadering 07 december 2019. 
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Ivo Jacobs, Marnick 

Verbeirens, Bert Geboes, Nick De Groote. 

Verontschuldigd: 

Thema van de vergadering: voorbereiden vergadering met de clubs van GBML. 

 

1) Verslag van november 2019. 

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 2 november 2019 werd 

goedgekeurd. 
 

2) Financieel verslag. 

Het financieel verslag werd goedgekeurd. 

Het maandabonnement op dropbox werd stopgezet. 

Bekeken wordt of de kost voor de “KBC mastercard business” niet kan uitgesloten 

worden. 
 

3) Weigeren NWL op TDK. 

Tijdens de afgelopen TDK werd een nationale wedstrijdleider geweigerd door een 

deelnemer. Dit was onterecht, want nergens voorzien in onze reglementering. In de 

toekomst zal een speler die een NWL weigert op een nationale inrichting zijn wedstrijd 

verliezen met forfait. 
 

4) Inschrijven BK via de site. 

Inschrijven voor het BK van mei 2021 zal mogelijk zijn van 15/01 tem 31/03/2020. 
 

5) Afscheuren GBML. 

Het bestuur van GBML heeft aan zijn clubs de intentie bekend gemaakt te willen 

afscheuren van BGB. 

Gezien de ongerustheid en op vraag van de clubs, heeft de BGB op 18/12/2019 een 

vergadering georganiseerd om toe te lichten wat de mogelijkheden zijn na een eventuele 

afscheuring en op welke manier clubs, die onder BGB wensen te blijven spelen, zullen 

ondersteund worden. 

Tijdens die vergadering hebben de clubs gevraagd dat BGB en GBML nog eens rond de 

tafel zouden gaan zitten om de samenwerking verder te zetten. Deze ontmoeting is 

gepland op 08/01/2020. 
 

6) Forfait BC Arena BvB. 

BC Arena krijgt voor zijn forfait in de beker der verbondskampioenen de voorziene MS 

van 200€ voorgesteld. Na betaling ontvangt tegenstrever BC Oks 50% van de MS. 
 

7) Levering lijnmeters. 

De eerste 20 lijnmeters zijn ondertussen de deur uit, de volgende levering wordt verwacht 

tegen begin januari. Verbonden die hun gratis lijnmeter nog niet ontvingen zullen die zsm 

ontvangen. 
 

8) Biljartkrant “De Ballen”. 

De BGB heeft beslist niet in te gaan op het aanbod van Bart van Reeth om een pagina te 

nemen in de biljartkrant “De Ballen”. 

 

Koninklijke Belgische Golfbiljart Bond 
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 
 

mailto:bgbgolfbiljart@gmail.com


 

 

9) Reglementering. 

Er werden door Willy Hermans, die eind december stopt als bestuurder bij GBZA, enkele 

onverenigbaarheden opgemerkt in de reglementering en de statuten. De reglementen 

zullen worden aangepast en de statuten zijn ter nazicht binnen bij VSDC. 

De BGB wenst Willy te danken voor zijn opmerkzaamheid en zijn jarenlange inzet. 
 

10) Beker van België. 

GBZA vraagt of ook de kampioen en de bekerwinnaar van de zaterdagreeks mag 

deelnemen aan de BVB. Zal voorgelegd worden aan het overlegmoment met de 

verbonden. 

Vanaf volgend seizoen zullen er voor de verbondsploegen (A/B – C/D – 50+ - 60+ - 

dames – jeugd) na 31/8 geen spelers meer kunnen aangesloten worden. Maximum aantal 

spelers per ploeg: 20. 

Het zal ook niet meer toegelaten zijn om in 2 ploegen van dezelfde reeks aan te sluiten.  
 

11) Dynaspheres ballen. 

De BGB werd door de firma HCSB gedagvaard voor de mededingingsautoriteit omwille 

van het feit dat de huidige reglementering enkel toelaat om met ballen van het merk 

“Saluc” te spelen. Meester De Nul zal de BGB in deze vertegenwoordigen. 
 

12) PK West-Vlaanderen. 

In de vergadering van 12/2018 werd beslist dat de laureaten van niet aangevraagde PK’s 

geen rankingpunten meer zouden krijgen en niet zouden geselecteerd worden voor de 

TDK. Het PK W-Vl 2019 werd onlangs betwist zonder dat het aangevraagd was, 

niettegenstaande aan de aanvraag geen kosten verbonden zijn. 

De BGB zal deze nalatigheid van WGF nog éénmaal door de vingers zien, maar vanaf 

volgend seizoen de reglementering strikt toepassen. 
 

13) Elektronisch Wedstrijdblad. 

Het om de minuut automatisch wisselen van wedstrijdblad wordt niet door iedereen 

gesmaakt. Daarom zal in de toekomst, middels een knop, de keuze kunnen gemaakt 

worden tussen automatisch wisselen of niet. Standaard zal er niet gewisseld worden. 
 

14) Functie OWL / NWL 

Er zal door de verantwoordelijke van de wedstrijdleiders een duidelijke omschrijving 

gemaakt worden van wat de taken en functies zijn van zowel de officiële als de nationale 

wedstrijdleider. 
 

15) Koninklijk 

De BGB kreeg van Zijne Majesteit de Koning de toelating om de titel “Koninklijk” te 

voeren. Het logo en de briefhoofden zullen aangepast worden. 
 

16) Volgende vergadering. 

Zaterdag 11/01/2020 om 9u00 in de Welcome Back te Denderhoutem. 

Overlegmoment met de verbonden om 14u00. 

 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  

 


