
Verslag KBGB-vergadering van 04 maart 2023. 
Aanwezig: Andy Franchet, Freddy Hendrickx, Bert Geboes, Joël Steeman, Mathias Van 

Impe, Marnick Verbeirens 

. 

Verontschuldigd: Nick De Groote 

1) Opvolging vorig verslag

De handleiding voor de verbondskaarthouders en clubverantwoordelijken werd gemaakt

en verstuurd.

Er wordt gevraagd om een knop te voorzien “verlies van eID” om manueel te kunnen

aansluiten. Een veld hierbij voorzien waar de reden kan ingevuld worden. Deze knop is

enkel bestemd voor de kaarthouders in uitzonderlijke gevallen. Fred bekijkt dit met Frans

naar haalbaarheid toe.

Reglement midweek is aangepast. Gezien de midweek ook een nationale competitie is

wordt de naam gewijzigd. KBGB-midweek wordt vanaf volgend seizoen BNV-midweek.

Er is een oproep gelanceerd voor zowel midweek als zomer op facebook.

Daar aan de verantwoordelijke van de zomercompetitie (Bert) de Beker van België is

toegewezen wordt de zomercompetitie toegewezen aan de verantwoordelijke van de

midweek (Mathias).

Voor het YouTube kanaal dient er een gmail account gebruikt te worden. Nog niet gekend

bij Mathias of dient er hier een nieuw voor aangemaakt te worden.

EW Beker met ploegen samengesteld uit verschillende clubs. Fred heeft dit opgenomen

met Frans. Fred gaat informeren naar de stand van zaken

2) Financieel verslag

Het financieel verslag werd goedgekeurd.

3) Wat gebeurt er met ELO waarde indien de vraag van verbond komt om LW aan te
passen na 10 speeldagen?
Dit punt wordt verplaatst naar de volgende vergadering als de ELO-verantwoordelijke

aanwezig is.

4) C kaart voor nieuwe spelers, wat met jeugdspelers?
Ook deze krijgen een C-kaart. Aanpassing van deze LW kan na 10 wedstrijden. Aan te

vragen door het verbond aan KBGB (Nick+Fred)

5) Aanpak jeugd.

Vele praktische vragen hier… wie doet wat, via scholen? En van welke leeftijd?

Joël en Mathias gaan hierover brainstormen en werken een jeugdproject uit waarbij

scholen en andere partners zullen betrokken worden

6) Individuele punten bij FF van een ploeg
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Nu worden deze verbeurd verklaard gezien alle wedstrijden van desbetreffende ploeg 

verwijderd. Dit heeft invloed op de ranking zoals toegepast in de verbonden. Wat gebeurt 

er met de behaalde ELO punten?  

Misschien de ranking opmaken volgens behaalde ELO punten in de verbonden? Te 

bespreken met Nick 

7) Back-up Werner

Mathias stelt hier Bart Smulders voor. Mathias spreekt hiervoor af met Nick en Werner 
om Bart wegwijs te maken.

8) Jeugdwerking.

Is besproken samen met punt 5

9) Finaledag midweek 15/04

Is besproken en vastgelegd met de lokaalhouder van Het Volkshuis

De halve finales starten om 10u00 op 2 biljarts waarna de 2 winnaars hiervan zullen 
strijden om de titel.

10) Prijzengeld midweek

Fred vraagt om deze aan hem te bezorgen zodat hij dit kan voorbereiden (is ondertussen al 
gestuurd naar Fred).

11) Volgende vergadering

Zaterdag 08/04/2023 om 10u00 in het Volkshuis.

Andy Franchet Nick De Groote 

Voorzitter Secretaris 


