
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag KBGB-vergadering van 01 oktober 2022. 
Aanwezig:, Andy Franchet, Freddy Hendrickx, Bert Geboes, Marnick Verbeirens, Ivo Jacobs, 

Nick De Groote. 

Verontschuldigd: Valentin Noten, Mathias Van Impe. 

 

Thema van de vergadering: evaluatie BK 2022. 

 

1) Ondertekening contract BK 2023. 

Het toekenningscontract voor het BK 2023 werd door de KBGB en BC Oude Statie, 

vertegenwoordigd door Van Droogenbroeck Wim en Van Holder Mario, ondertekend.  

Het BK 2023 zal aanvangen op 14/08/2023 en eindigen op 10/09/2023 en doorgaan in 

zaal The Mauritz, Mallaardstraat 3 te 9400 Ninove. 

Voor 2024 is er nog geen inrichter, kandidaten kunnen zich nu reeds melden. 

 

2) Nabespreking BK 2022 

Veteranen/Oude Gloriën: wegens de vele inschrijvingen worden vanaf volgend BK 

veteranen en oude gloriën niet meer op dezelfde dag geprogrammeerd. 

Dames: door de weinige inschrijvingen zal het BK dames vanaf volgend jaar in 1 reeks 

gespeeld worden. 

Jeugd en beloften: vanaf volgend seizoen is het inschrijven voor jeugd en beloften gratis, 

maar zal er tevens door een gebrek aan inschrijvingen in 1 reeks gespeeld worden. 

Aanvangsuur finales: vanaf volgend BK zullen alle finales, op uitzondering van de D-

finale, aanvangen om 10u30. 

Wedstrijdleiders: vanaf volgend BK zullen er nog maximum 3 a 4 nationale 

wedstrijdleiders per finale gevraagd worden. Gevraagd wordt aan de verantwoordelijke 

dat er wat meer zou geroteerd worden onder de NWL’s. Fred zorgt voor een lijst met 

NWL’s. Er wordt tevens van de NWL’s verwacht dat ze meer taken op zich nemen zoals 

daar zijn: kledijcontrole bij binnenkomst, spelers instrueren dat ze zich gaan aanmelden, 

ballen poetsen en klaarleggen tussen 2 wedstrijden in… 

Foto’s: Er zal op de BGB-site een galerij met foto’s geplaatst worden (Nick). 

Afrekening BK 2022: de afrekening werd goedgekeurd. Om de kosten/baten in evenwicht 

te houden zal de aanbestedingssom vanaf de volgende toewijzing verhoogd worden naar 

6000€ 

 

3) Financieel verslag 

Het financieel verslag werd goedgekeurd. 

Om de balans in evenwicht te houden zal het lidgeld volgend seizoen verhoogd worden 

van 5 naar 6€/speler. 

 

4) Lasermeters en positioneertoestellen 

De KBGB zit door zijn voorraad lasermeters en positioneertoestellen. Er zal prijs 

gevraagd worden voor een nieuwe lading. (Bert lasers – Ivo positioneertoestellen). 
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5) Niet scheidsrechteren Frans van Heymbeek tijdens BK 

Frans ontving tijdens het BK zijn prijzengeld niet omdat hij niet gearbitreerd heeft na zijn 

wedstrijd. Daarop werd het prijzengeld ingehouden door de tafelverantwoordelijke. Wat 

die evenwel niet wist is dat Frans door Valentin, Fred en Andy geroepen was om te 

vergaderen ivbm het kaartenbeheer. Frans treft hier geen enkele schuld, heeft ondertussen 

zijn prijzengeld ontvangen en de KBGB biedt bij deze zijn excuses aan voor de 

miscommunicatie.  

 

6) Midweek en zomercompetitie 

Beide formats moeten worden opgenomen in het reglement. 

Tombola: Kalfort wint de lasermeter, VDB en Het Wiel elk een ballen positioneertoestel. 

 

7) Kaartenbeheer 

De handleiding moet geüpdatet worden, Freddy past aan. 

Back-up kaartenbeheer: momenteel heeft niemand van de RVB volledige adminrechten op 

de database van het kaartenbeheer. Gesteld wordt dat op zijn minst de voorzitter 

adminrechten zou moeten hebben. Ondertussen is in een gesprek met de beheerder van de 

database, Frans Van Heymbeeck, overeengekomen dat de database zal worden overgezet 

naar het account van KBGB bij one.com. Dit heeft geen gevolgen voor de werking van 

het kaartenbeheer, maar het beheer van de database wordt overgedragen naar de KBGB. 

Verwerking ELO en LW: er zal een tussendatabase gecreëerd worden waardoor de 

handmatige aanpassingen van ELO en LW rechtstreeks kunnen gebeuren de 

verantwoordelijke. 

Er zal een herberekening van de LW’s gebeuren eens de fouten uit het verleden (NA + 

ND die allemaal een B gekregen hebben) rechtgezet zijn. 

 

8) Interland 

NLGB – GBZA en GVP hebben hun kandidaten voor de Interland nog niet doorgegeven. 

Er werd een opstaproute opgesteld, maar gevraagd wordt aan de verantwoordelijke om de 

deelnemers te bevragen wie mee gaat met de bus, door hoeveel personen ze vergezeld 

zullen zijn, en waar ze wensen op te stappen. 

Het eten voor de spelers van de Interland is gratis, maar gevraagd wordt aan de 

verantwoordelijke om de spelers te bevragen hoeveel partners, ouders, supporters wensen 

deel te nemen aan het middagmaal (betalend). 

De door de verbonden geselecteerde spelers ontvangen eerstdaags een officiële 

uitnodiging van de verantwoordelijke. 

 

9) Beker van België 

De trekking, die openbaar was, is terug te vinden op de site en onze facebookpagina. 

Door een gebrek aan inschrijvingen is er geen BvB voor A/B ploegen, geen BvB voor 

C/D ploegen en geen KBGB beker. Deze bekers zullen in de toekomst niet meer ingericht 

worden, maar zullen vervangen worden door de toekomstbeker waarin alle vice-

kampioenen zullen uitkomen evenals de vrije inschrijvingen. 

De vraag wordt gesteld of een speler die zowel aangesloten is bij een ploeg die uitkomt bij 

de verbondskampioenen als bij een ploeg die uitkomt bij de bekerwinnaars, in beide 

ploegen kan spelen. Reglementair is dit toegelaten, maar de speeldagen zijn wel op 

dezelfde data. 

Wanneer men voor twee ploegen speelt die in dezelfde beker spelen moet men een keuze 

maken die bindend is voor de rest van de bekercompetitie. 

 

10) Vergaderingen 

De statutaire vergadering 2023 is voorzien op 04/02  

Het overlegmoment met de verbonden is voorzien op 27/05   



 

 

11) Kandidaatstelling Joël Steeman. 

De KBGB ontving de kandidatuur van Joël Steeman om toe te treden tot de RVB. De 

kandidatuur zal voorgedragen worden op statutaire vergadering van 04/02/2023. 

 

12) Bestuurssamenstelling GEOZ 

De KBGB ontving de nieuwe bestuurssamenstelling van GEOZ, welke in de volgende 

versie van het reglement zal opgenomen worden. 

 

13) Elektronisch wedstrijdblad 

Het vrij verbond Machelen-Diegem vraagt of ze tegen betaling ook kunnen beschikken 

over het EW. 

De vraag wordt afgewezen door de KBGB, verbonden die aansluiten kunnen gratis 

gebruik maken van het EW. 

 

14) Mailverkeer 

Gevraagd wordt om in alle mailverkeer dat betrekking heeft op de KBGB, de voorzitter en 

het secretariaat in CC te zetten. 

 

15) Volgende vergadering 

Zaterdag 12/11/22 om 10u00 in het Volkshuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andy Franchet     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  
 


