
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag KBGB-videovergadering van 05 juni 2021. 
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Bert Geboes, Marnick 

Verbeirens, Ivo Jacobs, Van Impe Mathias, Nick De Groote. 

 

Thema van de vergadering: ledenbeheer. 

 

1) Financieel verslag. 

Het financieel verslag werd goedgekeurd. 

 

2) Clubovereenkomst. 

De clubovereenkomsten dienen digitaal getekend te worden tegen 18/07/2021. Indien een 

speler aan zijn clubverantwoordelijke vraagt om de clubovereenkomst in zijn plaats te 

ondertekenen, moet hij dat digitaal bevestigen via sms, mail, whatsapp, … 

De transferperiode loopt van 01/08/2021 tem 22/8/2021. D4 + nieuwe aansluitingen 

kunnen vanaf 23/8/2021 tem 31/12/2021. 

 

3) Transfers. 

Spelers die vorige transferperiode een transfer gedaan hebben en volgende transferperiode 

opnieuw een transfer doen (dus zonder voor die club gespeeld te hebben), zullen, bovenop 

de prijs van hun nieuwe transfer, ook de transferprijs van de vorige transfer moeten 

betalen. De transferprijs van de vorige transfer vloeit dan terug naar de verlatende club. 

Dit geldt zowel voor een gewone overgang, nationale overgang als D4. 

 

4) Privacyverklaring 

De privacyverklaring werd ten behoeve van het Eid volledig aangepast conform de 

huidige wetgeving en is terug te vinden op onze website. 

 

5) Beker van België 2021-2022. 

De inschrijvingsformulieren voor de beker van België en de kalender zullen eerstdaags 

verstuurd worden naar de verbonden en ook terug te vinden zijn op de website. 

De wedstrijden die nog moeten gespeeld worden van het seizoen 2019-2020 mogen in 

onderling overleg afgewerkt worden van zodra de horecamaatregelen het toelaten. De 

speeldata moeten wel doorgegeven worden aan de verantwoordelijke, Valentin Noten, 

zodat het elektronisch wedstrijdblad kan open gesteld worden. 

 

6) BNV. 

Er is nogal wat commotie ontstaan over het feit dat in de BNV-competitie komend seizoen 

iedere speler 1 manche zal spelen tegen 2 verschillende spelers. 

Dit idee werd ingegeven omdat het nog steeds koffiedik kijken is wat het sluitingsuur van 

de horeca zal zijn bij aanvang van de competitie en om de competitie spannender te 

maken. Het systeem zal na 1 jaar geëvalueerd worden. 

Vanuit dezelfde optiek wordt het aanvangsuur 18u00 en mag er niet ingespeeld worden 

tussen de manches. 
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7) Sponsoring/Prijzengeld BNV. 

De KBGB gaat actief op zoek gaan naar een sponsor voor de BNV-competitie om een 

prijzenpot te kunnen voorzien. 

 

8) Algemene vergadering. 

De jaarlijkse algemene vergadering zal doorgaan op zaterdag 10/7 om 13u in het 

Volkshuis te Aalst. 

 

9) Volgende vergadering. 

Zaterdag 10/07/2021 om 9u00 in het Volkshuis te Aalst. 

 

 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  

 


