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Verslag digitale KBGB-vergadering 28 maart & 18 april 2020.
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Ivo Jacobs, Bert Geboes,
Marnick Verbeirens, Nick De Groote.
Verontschuldigd:
Thema van de vergadering: coronamaatregelen.
A 28/03/2020
1) BK 2020
Het BK 2020 wordt wegens de coronamaatregelen uitgesteld. Indien de maatregelen het
toelaten zal het BK gespeeld worden van 22/08/2020 tem 20/09/2020. Indien dit niet
mogelijk is zullen andere opties bekeken worden.
2) Clubovereenkomsten
Er wordt, naast de papieren versie, ook een digitale versie verspreid naar de clubs. De
deadline voor het binnen sturen van de clubovereenkomsten blijft 21/04/2020.
3) TDK 2020.
Aangezien er ten gevolge van het coronavirus bijna geen verbonds- of provinciale
kampioenschappen gespeeld worden, heeft de KBGB beslist de TDK van 2020 af te
lasten. Spelers die zich reeds geplaatst hadden en speelgerechtigd waren voor dit TDK
zullen opgenomen worden in de TDK van 2021.

B 18/04/2020
1) Financieel verslag.
Het financieel verslag werd goedgekeurd.
2) Digitaal kaartenbeheer.
De applicatie waarmee leden digitaal kunnen aangesloten worden voorziet momenteel nog
in de mogelijkheid om de gegevens van de spelers manueel in te voeren. Deze optie zal
mogelijk blijven tot zolang de coronamaatregelen onze lokalen gesloten houden, maar
eens de toestand genormaliseerd is, zal deze mogelijkheid alleen nog mogelijk zijn voor
buitenlandse spelers van wie de identiteitskaart niet kan ingelezen worden en voor spelers
die hun identiteitskaart kwijt zijn. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de identiteitskaart
van alle leden wordt ingelezen zodat we van iedereen over de correcte gegevens
beschikken.
Momenteel kan digitaal aansluiten alleen nog maar via de verbondskaarthouder, maar het
is de bedoeling om dit in een later stadium vanuit de club te kunnen laten vertrekken.

3) Transfers
Transfers zullen dit jaar, wegens de coronamaatregelen, digitaal verlopen. Spelers die een
transfer wensen te doen mailen de gegevens ervan, via de clubverantwoordelijke, naar de
betrokken verbondskaarthouder, die de transfer dan verder middels de digitale applicatie
zal verwerken.
4) Rechtszaak HCSB ivbm met standaardnormen biljartballen.
Ingevolge de aanbevelingen van de Belgische mededingingsautoriteit zullen de
specificaties waaraan golfbiljartballen moeten voldoen in het reglement nader omschreven
worden, maar zal de verplichting om met ballen van het merk Saluc te spelen uit het
reglement verdwijnen. Er zal tijdig gecommuniceerd worden welke ballen aan de
specificaties voldoen.
5) Beker van België.
GEOZ heeft 2 ploegen uitgeroepen tot verbondskampioen, doch er kan slechts 1 ploeg
deelnemen aan de BvB voor verbondskampioenen. De verantwoordelijke informeert bij
GEOZ welke ploeg afgevaardigd wordt
6) Vraag van Steve Wilms om te mogen deelnemen aan de TDK van 2021.
De vraag van Steve Wilms of hij, door de afgelasting van de TDK 2020, mag deelnemen
aan de TDK 2021 door zijn behaalde titel in het verbondskampioenschap KBWW 2020,
werd negatief beoordeeld.
De KBGB heeft in zijn videovergadering van 28/3/’20 immers beslist dat spelers die zich
geplaatst hadden voor het TDK 2020 EN speelgerechtigd waren, zullen opgenomen
worden in de TDK 2021.
De klacht van Erik Van den Zegel, betreffende hetzelfde onderwerp, werd niet
weerhouden omdat de klachtencommissie volgens het wetboek van verenigingen en
vennootschappen niet bevoegd is de klacht te behandelen.
7) Clubcontracten BNV.
Er ontbreken nog enkele clubcontracten van BNV-clubs. BNV-verantwoordelijke Bert
Geboes zal de betrokken clubs via mail contacteren.
8) Volgende vergadering.
Zaterdag 02/05/2020 om 9u00 videoconference.
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