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Verslag KBGB-vergadering van 07 augustus 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. De groene kaarten die nog in omloop zijn
moeten uiterlijk tegen eind december terug gestuurd worden. Na 31/12/2021 worden er
geen groene kaarten meer terugbetaald.
2) BGB/BNV kledij.
Bekeken wordt of de kledijvoorschriften voor de BNV en BGB vanaf seizoen 2022-2023
versoepeld kunnen worden.
3) Goedkeuring golfbiljart Cornelis.
Ronny Cornelis vraagt om zijn nieuw model biljart goed te keuren.
Aangezien het biljart niet voldoet aan de standaardnormen krijgt het biljart geen
goedkeuring. Er mag dus geen competitie op gespeeld worden (was ook reeds opgenomen
in het verslag van 10/07).
4) Goedkeuring golfbiljart PDB 2.0
Na controle door de KBGB is gebleken dat het biljart voldoet aan de standaardnormen en
wordt hij goedgekeurd.
5) Schorsing Peter Matheus
Volgens GVA is Peter Matheus niet speelgerechtigd omwille van een openstaande boete.
Na onderzoek blijkt bovengenoemde bij KBGB geen openstaande schuld te hebben. Er zal
bij GVA om bijkomende inlichtingen gevraagd worden.
6) Sponsor BNV.
Er zijn verkennende gesprekken gestart met verschillende mogelijke sponsors voor de
nationale competitie.
7) Functies Mathias Van Impe.
Nieuw bestuurslid Mathias krijgt voorlopig volgende functies:
Public Relations / Jeugdcoördinator / Media & Marketingverantwoordelijke. Vanuit die
laatste functie zal er meer ingezet worden op streaming tijdens kampioenschappen.
8) Ledenbeheer.
De site BGB-kaartenbeheer zal, tot hij volledig functioneel is om de identiteitskaart in te
lezen, voor de clubverantwoordelijken enkel consultatief benadert kunnen worden.
Aansluitingen en transfers moeten voorlopig dus via de verbondskaarthouder gebeuren.
9) Beker van België

Momenteel zijn er 56 ploegen ingeschreven. Inschrijven kan nog tot 15/08, trekking
04/09/2021.
10) Reglementenbundel BNV.
De BNV- reglementenbundel werd grondig herwerkt en is consulteerbaar op de website.
11) Goed om weten.
Gezien de digitalisering van het ledenbeheer moet de rubriek “goed om weten” grondig
geüpdatet worden. Zal na de vergadering van 4/9 consulteerbaar zijn op de website.
12) Simonis
Lakenfabrikant Simonis heeft tijdens de recente overstromingen in Wallonië enorme
schade opgelopen en verwacht problemen met de leveringen.
Daarom worden tijdelijk ook lakens die niet aan de standaardnorm voldoen (minimum
90% wol) toegelaten.
13) Volgende vergadering.
Zaterdag 04/09/2021.
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