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Verslag KBGB-vergadering van 12 maart 2022.
Aanwezig: Valentin Noten, Andy Franchet, Van Impe Mathias, Ivo Jacobs, Bert Geboes,
Nick De Groote.
Verontschuldigd: Marnick Verbeirens, Freddy Hendrickx
Thema van de vergadering: samenwerking VSF.
1) Nieuw vergaderlokaal
Het voorstel om in de toekomst in het volkshuis te vergaderen wordt unaniem aanvaard.
De vergaderingen zullen in de toekomst aanvangen om 10:00 ipv om 9:00.
2) BK 2022
Voor het BK dat start op 12/08 kan ingeschreven worden van 01/04/22 tem 17/07/22
24:00. Trekking 06/08/22.
3) Letterwaarden
Gezien het BK gespeeld wordt tem 11/09 gaan de nieuwe letterwaarden in vanaf 15/09.
Aan het BK deelnemen gebeurt dus nog met de oude letterwaarde.
4) Samenwerking Vlaamse snookerfederatie.
Dhr Rupert Wittebols van de VSF komt middels een PowerPoint presentatie de voordelen
van een eventuele samenwerking met de Vlaamse organisatie van internationale
volkssporten toelichten. Wordt in beraad gehouden.
5) Letterwaarden
Voortaan zal de letterwaarde niet meer aangeduid worden op de lidkaart. Er zal ten
behoeve van inrichters van kampioenschappen en tornooien een link geplaatst worden op
onze site naar de letterwaardenlijst.
6) Midweek- zomercompetitie
Onder de inschrijvers voor 30/4 zal er een lasermeter twv 250€ en 4 positioneertoestellen
twv 40€ verloot worden
7) Kledij BNV-competitie
Vanaf volgend seizoen worden de kledijregels voor BNV versoepeld.
Vanaf seizoen 2022 – 2023 gelden volgende regels: zwarte schoenen – zwarte broek –
clubpolo, wit hemd of clubhemd (clubhemden hoeven niet langer allemaal dezelfde kleur
te hebben). Indien niet in orde minnelijke schikking van 10€.
8) Clubovereenkomsten
Doordat de competitie omwille van corona langer uitloopt wordt de periode om de
clubovereenkomst te tekenen verlengd tot 25/05/22. De transferperiode loopt van 10/06
tem 30/06/22.
9) TDPK
De TDPK zal door gebrek aan interesse niet meer ingericht worden

10) BVB
Vanaf volgend seizoen zal men nog in maximum 2 verschillende bekers van België
kunnen aantreden. De datums van de verschillende bekers zullen meer gelijk geschakeld
worden.
11) Volgende vergadering.
Zaterdag 09/04/2022 om 10u00.
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