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Verslag KBGB-vergadering van 09 juli 2022.
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Van Impe Mathias, Bert Geboes,
Marnick Verbeirens, Nick De Groote.
Verontschuldigd: Ivo Jacobs.
1) Financieel verslag
Het financieel verslag werd goedgekeurd.
2) Minnelijke schikkingen BC De Dreamers
KBGB aanvaardt de argumenten van BC De Dreamers niet om de minnelijke schikkingen,
opgelopen door forfaits, te halveren. De MS zijn te betalen tegen uiterlijk 23/7, bij niet betaling
zullen de betrokken spelers geschorst worden.
3) Minnelijke schikking damesploeg WGF
De KBGB aanvaardt de argumenten van de WGF-damesploeg niet om de minnelijke schikking,
opgelopen door forfait, te annuleren. De MS is te betalen tegen uiterlijk 23/7, bij niet betaling zullen
de betrokken spelers geschorst worden.
4) Doktersattest Deleye Jozef
KBGB aanvaardt het doktersattest van bovengenoemde en verleent hem de toelating om tijdens alle
KBGB inrichtingen een verlengstuk te gebruiken.
5) Saluc-ballen met logo
De Saluc ballen met het S-logo van Saluc zijn, niet conform de standaardnormen en dus niet
toegelaten voor KBGB-competitie of inrichtingen.
6) PK Brabant 2022-2023
Het PK Brabant 2022-2023 wordt toegewezen aan BC Vrede Bal.
7) Herverdeling taken RVB
Voorzitter Valentin zal zich in februari niet herverkiesbaar stellen als effectief lid.
Zijn taak als verantwoordelijke voor de beker van België wordt met onmiddellijke ingang
overgenomen door Bert Geboes.
Zijn taak als voorzitter wordt na het Belgisch kampioenschap overgenomen door Andy Franchet.
De gedeelde taak van Bert Geboes als webbeheerder komt volledig in handen van Nick De Groote
Spelers die 2x administratief lid zijn (die dus in 2 verschillende verbonden de clubovereenkomst niet
getekend hebben) mogen bij een D4 zelf het verlatend verbond kiezen.
8) KBGB midweek
Momenteel zijn 21 clubs ingeschreven, de lijst wordt eerstdaags gepubliceerd. Inschrijven kan nog
tem 15/08.
9) ELO-punten voor kampioenschappen
Er zullen voor de behaalde resultaten in KBGB-inrichtingen ook ELO-punten toegekend worden. De
KBGB-ranking zal in de toekomst gebaseerd zijn op de ELO-ranking.

10) Nationale wedstrijdleiders
Er zullen 6 wedstrijdleiders geselecteerd worden door verantwoordelijke Verbeirens voor het
komende BK.
Jelle Van Parijs zal tijdens het BK zijn proef afleggen voor nationaal wedstrijdleider.
11) PK Antwerpen
Het PK Antwerpen 2023 wordt toegewezen aan BC Germinal.& Porky’s
12) KBGB-kledij
Vanaf volgend seizoen zullen er 2 categorieën KBGB-kledij zijn. Voor het BK en de TDK wijzigt er
niks, voor de andere inrichtingen (provinciaal en verbondskampioenschap en BNV-competitie) zal
een 2e categorie uitgewerkt worden. Deze 2e categorie zal minder formeel zijn.
13) Competitieverloop KVGL
Dhr Pairoux heeft bedenkingen bij het competitieverloop van afgelopen seizoen in de ere-afdeling
van KGVL. Vooral de manipulaties van Dhr Leribaux worden aan de kaak gesteld.
De KBGB betreurt de gang van zaken maar stelt dat het niet gemachtigd is tussen te komen in de
interne keuken van een verbond.
De KBGB betreurt tevens het feit dat om die reden 2 clubs het verbond zullen verlaten.
14) Rechtstreeks geplaatsten/reekshoofden BK
Naar volgend BK toe (2023) zal het aantal rechtstreeks geplaatsten en/of reekshoofden herbekeken
worden.
15) BNV-competitie
Doordat er uiteindelijk slechts 11 ploegen ingeschreven hebben zal er in 1 reeks gespeeld worden.
Na de reguliere competitie zal er een eindronde volgen.
16) TDK 2023
Voor de TDK 2023 die gespeeld wordt op 20/5/23 zullen de kampioenen van 2019 en 2022
uitgenodigd worden.
17) Modelbrieven BvB en voorbereiding beker 2022-23
De door Valentin voorgestelde modelbrieven en voorbereiding zijn goedgekeurd.
Omwille van het feit dat er in veel Verbonden de Bekercompetitie niet afgewerkt werd, zal er in het
seizoen 2022-2023 geen Beker voor Bekerwinnaars ingericht worden.
18) Volgende vergadering
Zaterdag 6/8 om 10u00 in Volkshuis (trekking BK).
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Voorzitter

Nick De Groote
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