
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag BGB-vergadering 7 maart 2020. 
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Ivo Jacobs, Bert Geboes, 

Marnick Verbeirens, Nick De Groote. 

Verontschuldigd:  

Thema van de vergadering: voorbereiden vergadering NWL’s. 

 

1) Financieel verslag. 

Het financieel verslag werd goedgekeurd. 

 

2) Administratiekost 5€. 

In het verslag van de algemene vergadering van het verbond GEOZ van 22/02/2020 wordt 

verkeerdelijk gesteld dat de kost voor de groene kaart verdwijnt. 

Het verslag van de RVB van 18/11/2018 vermeldt duidelijk dat de kost voor de groene 

kaart vervangen wordt door een administratieve kost van 5€. 

 

3) Digitalisering ledenbeheer 

GVP stelt de vraag of benevens het digitaal aansluiten ook de overgangen digitaal gaan 

verlopen. Verantwoordelijke Freddy Hendrickx bevestigt dit en het platform zal klaar zijn 

tegen dat de transferperiode begint. Freddy plant ook nog een vergadering met de 

kaarthouders van de verbonden om een en ander toe te lichten. 

 

4) PK Brabant 2021 

Het PK 2021 wordt toegewezen aan BC Plekpot GBML. 

 

5) Plexi balpositioneringstoestellen. 

Door de gestegen prijs van de plexi toestellen zal nagevraagd worden of de inox 

toestellen, waarvan er reeds een paar in gebruik zijn, op grotere schaal kunnen 

geproduceerd worden. 

 

6) Openbare Google agenda. 

Er zal een openbare Google agenda aangemaakt welke zal kunnen geraadpleegd worden 

op de site en waarop alle KBGB-leden met een google account zich zullen kunnen 

abonneren. Abonnees zullen alle evenementen die in de agenda geplaatst worden 

automatisch in hun eigen agenda krijgen. 

Het is de bedoeling dat alle KBGB-inrichtingen in de agenda komen, alsook alle 

evenementen en tornooien die aan het secretariaat doorgegeven worden. 

 

7) BK 2021 

Het BK 2021 zal opnieuw doorgaan in de festivalhal donkmeer te Berlare. 

De ondertekening van het contract tussen BC De Wan en de BGB zal plaatsvinden tijdens 

de vergadering van 18/04/2020. 
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8) Aanvraag tot strafherziening Steve Wilms. 

Ten gevolge van de vraag van Steve Wilms om zijn straf te herzien, heeft het 

bestuursorgaan betrokkene gehoord. 

Er werden door Steve geen nieuwe elementen naar voor gebracht die een 

strafvermindering verantwoorden, maar vooral door tussenkomst van GBML-voorzitter 

Rudi Michiels, heeft het BO beslist Steve een strafvermindering van 1 jaar op zijn 

effectieve straf te verlenen. De voorwaardelijke straf blijft integraal behouden. 

 

9) Hervorming BNV-competitie. 

Om iedereen de kans te geven deel te nemen aan de nationale competitie werd er een 

nieuwe competitieformule uitgewerkt. 

Komend seizoen zal er in een 1e ronde gespeeld worden in 4 of 5 poules van elk 5 of 6 

ploegen (afhankelijk van het aantal inschrijvingen). De poules zullen samengesteld 

worden op basis van het eindklassement van dit seizoen, maar er zal tevens rekening 

gehouden worden met de geografische ligging van de ploegen. Het is de bedoeling dat er 

evenwaardige poules gevormd worden die tevens geografisch georiënteerd zijn. Nieuwe 

ploegen komen sowieso terecht in de voor hen geografisch meest gunstige poule. 

In die 1e ronde wordt er binnen de poule heen en terug gespeeld (8 of 10 wedstrijden). De 

bovenste helft van het klassement gaat naar de ere-reeks, de onderste helft naar de 1e 

reeks. 

In die beide reeksen wordt vervolgens opnieuw heen en terug gespeeld om uit te maken 

wie kampioen wordt in zowel ere als 1e reeks. 

De voordelen van deze formule zijn de volgende: 

1. minder matchen (max 26) 

2. in de 1e ronde meer geografisch interessantere matchen 

3. in de 2e ronde meer matchen met aan elkaar gewaagde ploegen 

4. ook de ploegen die in de 1e reeks terecht komen spelen nog voor een titel 

Inschrijven kan tot 31/05. 

 

10) Inschrijven BNV-kampioenschappen. 

De inschrijvingen voor de BNV-kampioenschappen blijven open tot 30/04/2020. 

 

11) Volgende vergadering. 

Zaterdag 18/04/2020 om 9u00 in de Welcome Back te Denderhoutem. 

 

 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  

 


