
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag BGB-vergadering 11 januari 2020. 
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Ivo Jacobs, Bert Geboes, 

Nick De Groote. 

Verontschuldigd: Marnick Verbeirens 

Thema van de vergadering: voorbereiden overlegmoment met de verbonden. 

 

1) Verslag van december 2019. 

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 7 december 2019 werd 

goedgekeurd. 

 

2) Financieel verslag. 

Het financieel verslag werd goedgekeurd. 

 

3) Levering lasermeters. 

Van de 50 bestelde lasermeters zijn er momenteel 30 geleverd. De verbonden hebben 

ondertussen allemaal hun gratis meter ontvangen, de clubs die nog op de wachtlijst 

stonden krijgen eerstdaags hun meter geleverd. 

 

4) Gebruik van de lasermeter. 

De lasers van de nieuwe lasermeters zijn exact op 61,5mm afgesteld. Dat wil zeggen dat, 

indien beide lasers op de bal schijnen, de bal op de lijn ligt, zelfs als de ene laser hoger op 

de bal schijnt dan de andere en zelfs als een deel van een van de lasers op het laken 

schijnt. Die lijn wordt ook doorgetrokken voor de multifunctionele meter (het blokje); 

indien de lijn zichtbaar is in het gaatje, zelfs gedeeltelijk, dan ligt de bal op de lijn. 

 

5) Aanpassing logo. 

Naar aanleiding van het verkrijgen 

van de titel “Koninklijk” 

werd het logo aangepast. 

 

6) GBML. 

GBML en de KBGB hadden op 08/01 een constructief gesprek waarin duidelijke 

afspraken gemaakt werden. De verdere communicatie naar de leden toe zal via GBML 

verlopen. 

 

7) HSBC/Dynaspheres. 

De zaak werd ondertussen gepleit voor het college van de Belgische 

mededingingsautoriteit, de uitspraak wordt eerstdaags verwacht. 

 

8) Elo. 

De Elo-rating, die vanaf volgend seizoen ingevoerd en gebruikt zal worden om de 

letterwaarden te bepalen, is in een tabel gegoten waaruit duidelijk zal af te leiden zijn 

hoeveel punten er per duel gewonnen/verloren kunnen worden. De tabel zal ten gepaste 

tijde op de site gepubliceerd worden en de rating zal ook opgenomen worden in het 

elektronisch wedstrijdblad. 
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9) Inschrijven BK. 

De inschrijvingen voor het BK worden vanaf 13/01/2020 open gesteld. Inschrijven is 

mogelijk tem. 31/03/2020. 

 

10) EW. 

Vanaf volgend seizoen zullen de gewonnen manches niet meer zichtbaar zijn op het EW, 

omdat ze voor geen enkel verbond nog meetellen in het opmaken van de rangschikking. 

 

11) Volgende vergadering. 

Zaterdag 15/02/2020 om 9u00 in de Welcome Back te Denderhoutem. 

Algemene vergadering om 14u00. 

 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  

 


