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Verslag KBGB-vergadering van 11 juni 2022.
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Van Impe Mathias, Nick De
Groote.
Verontschuldigd: Bert Geboes, Marnick Verbeirens, Ivo Jacobs.
Thema van de vergadering: BK 2022.
1) Financieel verslag
De financiële verslagen werden goedgekeurd.
2) Midweek competitie
Er zijn momenteel 20 ploegen ingeschreven. Inschrijven is mogelijk tot 15/08. Gevraagd
wordt aan de geïnteresseerden om zo snel mogelijk in te schrijven zodat de reeksen
kunnen samengesteld worden.
3) Zomercompetitie
Er zijn 12 ploegen ingeschreven, er zal gespeeld worden in 3 poules van 4 ploegen.
De reeksindeling wordt eerstdaags bekend gemaakt en zal terug te vinden zijn op het
elektronisch wedstrijdblad https://kbgb-midweek.be/
4) Bevraging BNV-clubs
Uit de bevraging bij de BNV-clubs of de belle volgend seizoen met 3 dan wel met 5
ballen moest gespeeld worden, gaven de meeste clubs aan liever met 5 ballen te spelen.
Op de vraag of het aantal spelers moest gereduceerd worden naar 4 spelers antwoorden de
meeste clubs negatief.
Volgend seizoen wordt de belle dus opnieuw met 5 ballen gespeeld en het aantal spelers
blijft onveranderd op 6.
5) Forfaits BC Dreamers
BC Dreamers vraagt om de minnelijke schikkingen opgelopen door forfaits in de BNVcompetitie te halveren.
KBGB stelt dat verschillende van die forfaits hadden kunnen vermeden worden en wil
geen precedent scheppen.
6) Terugbetaling aanbesteding klacht Sierens (WGF)
Gezien het akkoord binnen WGF zal de KBGB de betaalde aanbestedingssom voor de
klacht terug betalen.
7) Inschrijvingen BK
Er zijn momenteel 530 inschrijvingen, uiterste datum van inschrijven is 17/07.
8) BvB 50+ 2019
De uitgestelde wedstrijd tussen de 50+ ploegen van KBWW en GVA zal in onderling
overleg gespeeld worden op 07/08/2022.

Op de vraag van GVA om een speler te mogen opstellen die geen deel uitmaakt van het
verbond GVA kan niet worden ingegaan. Deze beslissing werd reeds genomen tijdens de
vergadering van april 2021.
9) Live streaming BK
Er zal gestreamd worden op het BK met 2 camera’s, het programma waarmee gestreamd
zal worden wordt uitgetest op het PK O-Vl.
10) BK 2023
BC Oude statie stelt de vraag, met het oog op een mogelijke kandidaatstelling, of het BK
2x jaar op rij in Ninove kan ingericht worden. Geen probleem voor KBGB, de
kandidatuur wordt ingewacht.
11) TDK
Het TDK en de finales van de BvB zullen de komende 3 jaar telkens ingericht worden
tijdens het 3e weekend van mei:
-

2023: 20-21/5
2024: 18-19/5
2025: 17-18/5

De TDK zal op zaterdag gespeeld worden, de BvB op zondag.
12) BNV
Momenteel zijn 12 ploegen ingeschreven voor de BNV-competitie.
13) Volgende vergadering
Zaterdag 09/07/2022 om 10u00 in taverne Volkshuis.
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