
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag KBGB-vergadering van 07 januari 2023. 
Aanwezig: Andy Franchet, Freddy Hendrickx, Bert Geboes, Joël Steeman, Valentin Noten, 

Nick De Groote. 

Verontschuldigd: Marnick Verbeirens, Mathias Van Impe,  

 

1) Financieel verslag 

Het financieel verslag werd goedgekeurd. 

 

2) Lasermeters 

De voorraad lasermeters is uitgeput en er zullen nieuwe besteld worden. Prijs van de 

nieuwe lasermeters komt op 290€ en ze kunnen besteld worden via het secretariaat. 

 

3) Reglement betreffende kampioenen lage reeks in neveninrichtingen  

Winnaars van kampioenschappen in neveninrichtingen uit de lage reeks dienen in de 

toekomst in het daaropvolgend jaar niet meer in de hogere reeks te spelen indien ze hun 

lage kaart behouden hebben. Bvb de kampioen van de oude gloriën laag, dient het 

daaropvolgend seizoen niet bij de OG hoog uit te komen indien hij nog een C of D kaart 

heeft.  

 

4) Lakens Granito 

Hoewel de lakens van het merk Granito reglementair aan de technische kenmerken 

voldoen, werd proefondervindelijk vastgesteld dat ze niet dezelfde kwaliteit bieden als de 

Simonis lakens. 

 

5) Positioneertoestellen Ballen. 

De voorraad positioneertoestellen is bijna uitgeput en er kunnen momenteel door de 

huidige fabrikant geen nieuwe geproduceerd  

 

6) Social Media 

Uit de vergadering komt de vraag om interactiever in te zetten op social media. 

De vraag is wie/wat/wanneer. 

Item wordt hernomen op de volgende vergadering.  

 

7) Lederen biljartkoker L&L 

Producent van lederen biljartkokers L&L wenst ieder jaar tgv het BK een lederen 

biljartkoker te sponsoren. 

De KBGB zal daar een tombola aan koppelen waarvan de opbrengst naar een plaatselijk 

goed doel zal gaan. 

 

8) Clubovereenkomsten 

De clubovereenkomsten zullen met onmiddellijke ingang alleen nog met de eID kunnen 

getekend worden.  

 

  

Koninklijke Belgische Golfbiljart Bond 
Maatschappelijke zetel Kortestraat, 22 te Haasrode  

Gerechtelijk arrondissement Leuven Ondernemingsnummer 409 053 750. Rekeningnr. BE53.7330.2723.9953 
Secretariaat BGB, P/A De Groote Nick, Koekoekstraat 137B1, 2630 Aartselaar 

GSM: 0494/06.00.07 E-mail: bgbgolfbiljart@gmail.com Site: http://www.bgbgolfbiljart.be  
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9) Provinciale kampioenschappen 

Patrick Van Droogenbroeck stelt de vraag of hij nog aan het provinciaal kampioenschap 

kan deelnemen nu hij in Duitsland woont en gedomicilieerd is. 

Volgens onze reglementering is dat niet mogelijk. 

 

10) Functielijst BNV 

Mag uit het reglement verdwijnen gezien het feit dat BNV geen aparte entiteit meer is 

maar geïntegreerd is in de KBGB.  

 

11) Bezorgdheden GBML en GBZA ivbm BNV-regionaal 

KBGB ontving een gezamenlijk schrijven van GBML en GBZA waarin ze hun 

bezorgdheid uiten aangaande de plannen van de KBGB om een regionale 

zaterdagcompetitie te starten. Er zal middels een schrijven aan beide verbonden 

verduidelijkt worden dat hun bezorgdheid ongegrond is en de volledige plannen voor een 

regionale zaterdagcompetitie zullen ontplooid worden op de algemene vergadering van 

februari. 

 

12) Volgende vergadering 

Zaterdag 11/02/2023 om 10u00 in het Volkshuis. 

 

 

Andy Franchet     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  
 


