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Verslag KBGB-videovergadering van 06 februari 2021.
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Bert Geboes, Nick De Groote.
Verontschuldigd: Ivo Jacobs, Marnick Verbeirens.
Thema van de vergadering: coronamaatregelen.
1) Financieel verslag.
Het financieel verslag werd goedgekeurd.
De lidgelden van de spelers voor het seizoen 2020-2021 werden ondertussen aan alle
verbonden terugbetaald.
2) Werkend lid GVP.
Filip Van Eeckenrode vervangt wijlen Rudy Van Den Houwe als werkend lid voor het
verbond GVP.
3) BK 2021.
In samenspraak met organisator BC Jagershof werd besloten het BK 2021, voorzien in
augustus 2021, niet in te richten. BC Jagershof zal de inrichting van het BK 2022,
voorzien voor mei 2022, op zich nemen. BC De Wan/BC Infinity die de inrichting voor
het BK 2022 werd toegewezen, krijgt de mogelijkheid het BK 2023 in te richten.
4) TDK 2021
Omwille van het feit dat er vorig seizoen bijna geen kampioenschappen gespeeld werden,
wordt de TDK 2021 afgelast. De laureaten van de kampioenschappen die wel gespeeld
zijn zullen op de eerstvolgende TDK uitgenodigd worden.
5) Clubovereenkomsten/ transfers/ nieuwe aansluitingen.
Omwille van de coronamaatregelen worden de periodes voor het tekenen van de
clubovereenkomst, de transferperiode en de nieuwe aansluitingen, opgeschoven. Deze
handelingen kunnen enkel nog digitaal afgehandeld worden.
Clubovereenkomsten: 01/06/2021 – 30/06/2021.
Transfers: 15/07/2021 – 31/07/2021.
Nieuwe aansluitingen en D4: 01/08/2021 – 31/12/2021.

6) HCSB.
De onderhandelingen met HCSB voor het toelaten van hun ballen Dynaspheres Gold 615
zijn lopende.

7) Algemene vergadering
Aangezien de algemene vergadering fysiek niet kan doorgaan zal het bestuur aan de
werkende leden vragen om de AV voor onbepaalde tijd uit te stellen.
8) BNV competitie
Er wordt nagedacht over manieren om de BNV competitie aantrekkelijker en
toegankelijker te maken.
Er zal een oproep gelanceerd worden naar ideeën voor eventuele hervormingen.
Naderhand zal met de bestaande clubs en nieuwe geïnteresseerde clubs vergaderd worden
om over deze ideeën te debatteren.
9) Aansluiten via Eid.
Nieuwe spelers zullen in de toekomst uiterlijk op vrijdag om 15u moeten aangesloten zijn
om tijdens dat weekend reeds te kunnen spelen.
10) Beker van België
Er zal afgewacht worden tot de heropening van de horeca alvorens een nieuwe kalender
op te stellen voor de nog resterende bekermatchen van het seizoen 2019-2020.
11) Volgende vergadering.
Zaterdag 03/04/2021 om 9u00.
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