
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag KBGB-videovergadering van 01 augustus 2020. 
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Ivo Jacobs, Bert Geboes, 

Marnick Verbeirens, Nick De Groote. 

1) Financieel verslag. 

Het financieel verslag werd goedgekeurd. 

 

2) Covid19 en de competitiestart. 

Onder de huidige maatregelen is het onmogelijk om competitiebiljart te organiseren. De 

competitiestart wordt dan ook uitgesteld tot 1 oktober. Tot die datum zijn er geen officiële 

wedstrijden toegelaten, ook geen bekerwedstrijden. Na het verlopen van de huidige 

maatregelen van de veiligheidscommissie, die 4 weken gelden, zullen de nieuwe 

maatregelen geëvalueerd worden en zullen we bekijken of en wanneer de competitie kan 

gestart worden. Het bestuursorgaan beraadt zich ook over het uitstellen van het BK2021 

om de maand mei eventueel vrij te hebben voor de competitie. Eerder werd de beker van 

België reeds geannuleerd om ook de zondagen te kunnen benutten voor de competitie. 

De nog te spelen BNV-wedstrijd ’t Hoekske – De Welkom wordt uitgesteld tot een nader 

te bepalen datum. 

 

3) Ledenbijdrage. 

Het bestuursorgaan houdt de optie in beraad om volgend seizoen geen ledenbijdrage te 

vragen en op die manier de clubs te steunen die door het niet kunnen inrichten van 

tornooien, eetfestijnen, etc. een deel van hun inkomsten verliezen. 

 

4) Biljartballen 

De KBGB werd er door de Belgische mededingingsautoriteit toe genoodzaakt de 

eigenschappen waaraan biljartballen dienen te voldoen, vast te leggen en een 

erkenningsprocedure op te stellen. Momenteel hebben 2 fabrikanten een aanvraag 

ingediend, namelijk Saluc en Diamond. Beide fabrikanten hebben een attest ingediend 

waaruit blijkt dat ze voldoen aan de niet vaststelbare kenmerken en worden opgenomen in 

de lijst van toegelaten golfbiljartballen, onder voorbehoud van een definitieve uitspraak 

ter zake door het BMA. 

 

5) Interland 

De Interland met de NGB, voorzien voor 7/11/2020, zal dit jaar uit 

veiligheidsoverwegingen niet doorgaan. 

 

6) Volgende vergadering. 

Zaterdag 29/08/2020 om 13u00 (videovergadering). 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 
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