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Verslag KBGB-vergaderingen van april/mei 2022.
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Bert Geboes, Marnick
Verbeirens, Ivo Jacobs, Nick De Groote.
Verontschuldigd: Van Impe Mathias.
Thema van de vergadering: BK 2022.
1) Financieel verslag
De financiële verslagen werden goedgekeurd.
2) Lokaalverandering BC Cosmos2.
De spelers van BC Cosmos2 vragen of ze bij een lokaalverandering naar een lokaal in
Wemmel nog steeds in het verbond GBML kunnen spelen.
Aangezien Wemmel grijze zone is kan de ploeg kiezen in welk verbond het speelt. De
keuze is wel eenmalig en definitief.
3) BK 2023
De inrichters van het BK 2023 hebben zich teruggetrokken. Nieuwe kandidaten voor de
inrichting kunnen zich kandidaat stellen bij het secretariaat. De inrichting zal ook in de
toekomst doorgaan van half augustus tot half september.
Indien er geen kandidaat inrichter zou zijn, zal KBGB nagaan of het het BK zelf kan
inrichten met behulp van een evenementenbureau.
4) Live streaming BK
Op de finaledagen zal er live gestreamd worden. Daartoe zullen 2 Logitech camera’s
aangekocht worden twv 100€
5) Midweekcompetitie
Momenteel zijn een 12-tal ploegen ingeschreven. We vragen de clubs zo snel mogelijk in
te schrijven zodat we zo snel mogelijk de reeksindeling kunnen maken.
6) Zomercompetitie
Er zijn momenteel 10 clubs ingeschreven
7) Elektronisch wedstrijdblad
Er zal zowel voor de zomercompetitie als voor de midweekcompetitie een EW
aangemaakt worden. URL’s https://bnv-zomer.be/ en https://kbgb-midweek.be/
8) Clubovereenkomsten en overgangen
Clubovereenkomsten zullen in de toekomst kunnen getekend worden tussen 01/04 en
15/05.
Overgangen zullen kunnen gebeuren tussen 01/06 en 30/06.
Nieuwe spelers aansluiten en overgangen D4 van 01/07 tem 31/12.
9) BvB dames
Omwille van het forfait van de WGF damesploeg op 20/2/’22 zal de ploeg de voorziene
boete voorgesteld worden van 200€.

10) TDK + finales BvB
De TDK en de finales van de BvB zullen in de toekomst telkens tijdens het 2e weekend
van mei doorgaan.
De komende 3 jaar zullen ze doorgaan in het verbond LGB. Om de 3 jaar krijgt een ander
verbond de kans zich kandidaat te stellen voor de daaropvolgende 3 jaar.
11) PK Antwerpen
GBZA zal het PK Antwerpen 2022 inrichten van 25/6/22 tot 3/7/22.
12) PK’s in de toekomst
Wanneer mocht blijken dat er geen kandidaat inrichter is voor een PK, dan zal de BGB
het PK zelf inrichten tijdens het BK van datzelfde jaar.
13) Samenwerking met de Vlaamse Internationale Volkssporten
Er wordt om reden van de kostprijs en omwille van de vraag tot naamsverandering van de
KBGB niet ingegaan op de vraag van het VIV om toe te treden.
14) Prijsuitreiking BNV
De prijsuitreiking van de BNV-competitie zal gehouden worden op de finaledag van het
BNV-kampioenschap.
15) Letterwaarden
De letterwaarden zijn tegenwoordig gekoppeld aan de ELO, maar spelers die een resultaat
behaald hebben op een verbonds- provinciaal- of Belgisch kampioenschap zullen stijgen
naargelang dat resultaat.
Oproep aan alle verbonden om zo snel mogelijk die resultaten door te geven.
16) Happening GEOZ
KBGB ontving van het verbond GEOZ een uitnodiging voor de happening op 18/6,
waarvoor dank.
17) BNV
Er zal een reminder gestuurd worden naar de BNV-clubs voor het ondertekenen van de
clubovereenkomst.
Volgend seizoen zal er een voorronde gespeeld worden in 2 evenwaardige reeksen,
waarna de eerste helft van beide reeksen zal spelen voor de titel en de onderste helften
voor de toekomstbeker.
Bevraging:
- er zal aan de clubs gevraagd worden of de belle bij voorkeur met 3 dan wel met 5
ballen gespeeld wordt.
- er zal aan de clubs gevraagd worden of ploegen met 4 spelers een optie is.
Spelsysteem zoals de BNV-zomercompetitie.
18) Volgende vergadering.
Zaterdag 11/06/2022 om 10u00.
Valentin Noten
Voorzitter

Nick De Groote
Secretaris

