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Verslag KBGB-videovergadering van 05 december 2020.
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Bert Geboes, Marnick
Verbeirens, Nick De Groote.
Verontschuldigd: Ivo Jacobs
Thema van de vergadering: coronamaatregelen.
1) Financieel verslag.
Het financieel verslag werd goedgekeurd.
2) Corona en de BNV competitie.
Gezien de huidige coronamaatregelen en de vooruitzichten voor de horeca heeft het
bestuursorgaan beslist dit seizoen geen competitie in te richten. Naargelang de
maatregelen het toelaten zal bekeken worden of er eventueel een bekercompetitie kan
georganiseerd worden.
Van zodra mogelijk zullen ook de bekers van België verder afgespeeld worden evenals de
BNV-testwedstrijd tussen ‘t Hoekske en De Welkom.
3) Happening.
De happening, voorzien voor juli 2021 wordt verplaatst naar december 2021.
4) PK West-Vlaanderen.
De aanvraag tot inrichting van het PK West-Vlaanderen door het verbond WGF wordt
goedgekeurd, uiteraard mits inachtneming van de coronamaatregelen.
5) BK 2021.
De planning voor het BK 2021 blijft voorlopig augustus 2021
6) Terugbetaling lidgelden
De verbonden die dit seizoen geen competitie spelen krijgen het lidgeld volledig
terugbetaald. Uiteraard is het de bedoeling dat de verbonden dit lidgeld eveneens
terugstorten aan hun clubs.
Volgende verbonden kregen hun lidgeld reeds terugbetaald: GBZA – GBML – GEOZ –
KBWW.
WGF heeft deze week laten weten niet te zullen starten en krijgt eerstdaags het lidgeld
teruggestort.
Verbonden die hun beslissing om niet te starten nog niet kenbaar gemaakt hebben, wordt
gevraagd dit zo snel mogelijk te doen, zodat de terugbetaling nog in de boekhouding van
2020 kan opgenomen worden.

7) Biljartballen
De KBGB ontving van HCSB het verzoek om hun golfbiljartballen Dynaspheres Gold
615 toe te voegen aan de lijst met toegelaten ballen. Indien de ballen na de voorziene
testperiode van 1 maand blijken te voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden van de KBGB,
zullen de ballen opgenomen worden in de lijst met toegelaten ballen.

8) Volgende vergadering.
Zaterdag 06/02/2021 om 9u00.
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