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Verslag overlegmoment 10 juli 2021.
1) Eid en GDPR.
Valentin Noten licht het gebruik van de Eid en de beperkingen door de GDPR toe. Er wordt met
de programmeur gewerkt aan een oplossing om de Eid volledig GDPR-proof te maken.
2) Beker van België (Aalst).
Verbond Aalst stelt zich de vraag of de beker van België 2019-2020 en de uitgestelde wedstrijd
het Hoekske- De Welkom van de BNV-competitie, nog wel moeten afgewerkt worden. De
vergadering besluit dat die nog wel degelijk moeten afgewerkt worden, maar de halve finales van
de BVB moeten afgewerkt worden voor 31/12/2021, en de uitgestelde wedstrijd HOE-DWK voor
de seizoenstart van BNV.
3) Transfers (GBZA).
Verbond GBZA stelt de coronaregel die de terugbetaling van de transfersom bepaalt (verslag
06/2021) in vraag. Overeengekomen wordt dat de terugbetaling van de transfersom van spelers die
tijdens corona een transfer gedaan hebben zonder ooit voor hun nieuwe club gespeeld te hebben en
nu een nieuwe transfer doen, naar de betaler van de transfer moet gaan ipv naar de verlatende club.
4) Einddatum competitie (KGVL)
KVGL vraagt of er tijdens het BK nog competitie mag gespeeld worden. Er is reglementair
bepaald dat dit niet mag om de inrichter van het BK te beschermen.
5) Nationale wedstrijdleiders (KVGL).
KVGL vraagt op welke manier een NWL die tijdelijk zijn activiteiten gestaakt heeft opnieuw het
statuut van NWL kan krijgen. De verantwoordelijke NWL zal betrokkene aan een nieuw examen
onderwerpen.
6) Inschrijven Beker van België (KVGL)
KGVL vraagt om de uiterste inschrijvingsdatum voor de BVB met 2 weken uit te stellen. Wordt
toegestaan, nieuwe uiterste inschrijvingsdatum 15/08/2021.
7) BNV-competitie (GBML)
GBML vraagt, uit naam van BC Peulis onder welke format de BNV-competitie zal betwist
worden. Er wordt uitgelegd dat er in 3 manches zal gespeeld worden, maar dat de belle zal gestart
worden vanaf bal-bal. De volledige corona-format is terug te vinden op de site in het verslag van
de bestuursvergadering van 10/07/2021.
8) Eid Kaartenbeheer (GVP)
GVP vraagt of het mogelijk is om de spelers van een club in ontbinding zichtbaar te maken op de
site van het Eid. Zal kortgesloten worden met de programmeur.
Valentin Noten
Voorzitter

Nick De Groote
Secretaris

