
Verslag KBGB-vergadering van 12 november 2022. 
Aanwezig: Andy Franchet, Freddy Hendrickx, Bert Geboes, Marnick Verbeirens, Nick De 

Groote. 

Verontschuldigd: Valentin Noten. 

Thema van de vergadering: evaluatie Interland. 

1) Financieel verslag

Het financieel verslag werd goedgekeurd.

2) Ontslag Ivo Jacobs

Het ontslag van Ivo Jacobs wordt aanvaard.

De taak “beheer reglementenbundel” wordt overgenomen door Marnick Verbeirens.

De andere taken van Ivo worden verdeeld tijdens de vergadering van december.

3) Kandidatuurstelling Joël Steeman

De RVB is van mening dat Joël een meerwaarde kan betekenen voor het bestuur en

coöpteert hem tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.

4) Selectie Luca Doop Interland

Luca Doop, geselecteerd voor de Interland bij het jeugdteam, heeft de nacht voor aanvang

laten weten dat hij niet kon deelnemen wegens verblijf in het buitenland.

Dat bleek achteraf gelogen want Luca heeft op de dag van de Interland een tornooi

gespeeld in Maasmechelen. Daarenboven heeft Luca aan een bestuurslid te kennen

gegeven dat de Interland hem niet interesseert.

Luca zal gesommeerd worden zijn bestelde maaltijd te betalen en zal niet meer

geselecteerd worden.

5) Interland 2023

De volgende Interland zal doorgaan op 02/09/2023 tijdens het BK te Ninove.

De Nederlandse bond vraagt om in de toekomst in team 1-2-3-4 de sterkste Belgische

spelers op te stellen. Omwille van die vraag en omwille van het feit dat de wisselwerking

met de verbonden voor de selectie met de verbonden niet optimaal werkt, zal in de

toekomst de selectie opnieuw gebeuren door de RVB. De prestaties in de

kampioenschappen en de BNV-ranking zullen daarin een doorslaggevende rol spelen.

6) Beheer databases kaartenbeheer en ELO + globale werking

Om de vlotte werking van het kaartenbeheer te kunnen blijven garanderen werd volgende

overeen gekomen:

Andy wordt back-up van Freddy (nationale kaarthouder)

Bert krijgt rechten van verbondskaarthouder voor de ZOM (Mathias back-up)

Mathias krijgt rechten van verbondskaarthouder voor de MID (Bert back-up)

De rest van de RVB zal in kaartenbeheer alles kunnen consulteren, maar niet wijzigen.

Gevraagd wordt om in de database een veld “e-mailadres” en een veld “geslacht” bij te

creëren.
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De functie om aan te sluiten met Eid moet verder uitgewerkt worden, indien mogelijk via 

Itsme. 

 

7) BNV-regionaal 

KBGB zal volgend seizoen een regionale zaterdagcompetitie starten (BNV-regionaal). 

De competitie zal gespeeld worden naar analogie met de zomercompetitie (4 spelers – 4 

individuele spelen, 2 duo-matchen en alles in 2 manches). Aansluiten is het 1e jaar gratis, 

vanaf het 2e jaar 6€ per aangesloten speler. Verantwoordelijke voor de BNV-regionale 

competitie Bert Geboes. Aansluitingsformulier en infofiche zijn terug te vinden op de 

website www.bgbgolfbiljart.be  

 

8) BNV zomercompetitie en midweekcompetitie. 

De inschrijvingen voor beide competities staan open, de inschrijvingsformulieren zijn 

terug te vinden op de website. 

 

9) BK 2023 

Tijdens het BK 2023 zal iedere maandag een vrije dag zijn. 

Er zullen 2 woensdagen voorzien worden waarop vanaf de middag individueel en ’s 

avonds duo’s kan geschift worden. 

Inschrijven kan vanaf 1 mei tot 23 juli 2023. Trekking tijdens de vergadering van 

augustus. 

 

10) Volgende vergadering 

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

 

 

Andy Franchet     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 
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