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Verslag BGB-vergadering 15 februari 2020.
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Ivo Jacobs, Bert Geboes,
Marnick Verbeirens, Nick De Groote.
Verontschuldigd:
Thema van de vergadering: voorbereiden algemene vergadering.
1) Financieel verslag.
Het financieel verslag werd goedgekeurd.
2) Controle boekhouding 2019.
Boekhoudkantoor Bosman heeft bij controle van de boekhouding op 18/01/2020
vastgesteld dat er geen onregelmatigheden waren en dat alle boekhoudverrichtingen
gestaafd zijn door bankuittreksels facturen en/of andere documenten.
Verbond GVP dat de boekhouding controleerde op 25/01/2020 kwam tot dezelfde
conclusie.
3) Lasermeters
Van 50 bestelde lasermeters zijn er ondertussen 40 geleverd, er zal voorlopig geen nieuwe
bestelling geplaatst worden door KBGB.
4) Digitalisering clubadressen.
De clubadressen werden middels google maps gedigitaliseerd. Er zal een link geplaatst
worden op de site.
5) BK 2021.
Ten laatste op de vergadering van 04/2020 moet het contract voor het BK 2021
ondertekend worden. Indien niet, zal de kandidatuur opnieuw opengesteld worden.
6) Inperking dubbelspelen.
Het voorstel om dubbelspelen in te perken wordt verdaagd naar de volgende vergadering.
7) D4.
Indien voorzitter en secretaris van een club geen akkoord geven voor een uitgaande D4,
kan de nationale kaarthouder uitzonderlijk, en enkel op vraag van het verbond, een D4
toestaan zonder akkoord van de verlatende club.
8) Meeting met de Nederlandse Golfbiljartbond.
Het bestuur van de NGB zal op 17/5/2020 uitgenodigd worden op het BK voor de
jaarlijkse meeting.
9) Beker van België 2020-2021.
De datums voor komend seizoen werden vastgelegd en zullen samen met het reglement en
de inschrijvingsformulieren op de site gepubliceerd worden.
Verbonden die benevens een vrijdagcompetitie ook een zaterdagcompetitie organiseren
(GBZA en GBML) mogen die ploegen ook inschrijven voor de beker der
verbondskampioenen en de beker der bekerhouders. Dit is evenwel geen verplichting.

10) Aanvraag tot strafherziening Steve Wilms.
De KBGB ontving van Steve Wilms de vraag om zijn straf te herzien. Steve Wilms wordt
uitgenodigd op de volgende vergadering van de KBGB.
11) HSBC/Dynaspheres.
De BMA (Belgische mededingingsautoriteit) heeft de KBGB, als voorlopige maatregel,
de keuze gegeven een aanbesteding van sponsorcontract op te stellen. De tender werd
ondertussen opgesteld, zal ter goedkeuring aan de BMA voorgelegd worden, en zal na
goedkeuring overgemaakt worden aan de producenten en invoerders van biljartballen.
12) Aanvraag wedstrijdleiders.
Om discussies te vermijden moeten wedstrijdleiders in de toekomst aangevraagd worden
bij de verantwoordelijke van de NWL’s. Ook de betaling zal via de BGB gebeuren.
13) Splitsing van een club.
Indien tijdens het seizoen een ploeg wenst af te splitsen van zijn club en er is geen
akkoord tussen de verlatende ploeg en de club, dan kan het verbondsbestuur uitzonderlijk
de splitsing toestaan.
14) Volgende vergadering.
Zaterdag 07/03/2020 om 9u00 in de Welcome Back te Denderhoutem.
Vergadering NWL’s om 14u00.
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