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Verslag BGB vergadering 18 februari 2017.
Aanwezig: Valentin Noten, Marnick Verbeirens, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Bert
Geboes, Nick De Groote.
Verontschuldigd: Geert Librecht
Thema van de vergadering: voorbereiden statutaire vergadering.
1. Verslag van 21 januari 2017.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur BGB vzw van 21 januari 2017
werd goedgekeurd.
2. Financieel verslag.
Het financieel verslag werd besproken en goedgekeurd.
3. Plexi toestel voor het plaatsen van ballen.
De BGB kan niet ingaan op de vraag van JM Plasschaert om het plexi toestel voor alle
clubs te verplichten, maar beveelt het toestel wel warm aan. Het toestel zal verkocht
worden voor de prijs van 50€ en kan verkregen worden in het vergaderlokaal van de BGB
café Welkom Back – Dorp 2 te Denderhoutem.
4. Staat van eigendommen.
Een aangepaste staat van eigendommen werd door Freddy Hendrickx voorgelegd en
goedgekeurd.
5. Eetfestijn en tornooi BC Christiane en Dirk.
Er wordt door de inrichters van bovengenoemde inrichtingen gevraagd rekening te houden
met hun inrichtingen bij het opmaken van onze kalender, iets waar de BGB, om praktische
redenen, niet kan op ingaan.
6. Trekking BK.
De Excel-tool, gebruikt voor de trekking van het PK Oost-Vlaanderen, zal ook gebruikt
worden voor de trekking van het BK.
7. Testwedstrijden BNV.
Mogelijke testwedstrijden in de BNV-competities zullen beslecht worden tijdens het BK
op zaterdag 20/05/2017.
8. Inschrijven BNV-kampioenschappen.
Inschrijven voor de BNV-kampioenschappen kan enkel via mail naar
valentin.noten@telenet.be. Valentin zal ten gepasten tijde inschrijvingsformulieren
versturen naar de BNV-clubs.
9. Rechtstreeks geplaatsten BK 2017.
De rechtstreeks geplaatsten in de A-reeks (de regerende kampioen en de eerste 7 van de
ranking) moeten zich niet inschrijven via het inschrijvingsformulier maar moeten hun
deelname bevestigen via mail naar de verantwoordelijke librechtg@gmail.com.

10. Optimaliseren minnelijke schikkingen.
De bestaande minnelijke schikkingen worden verduidelijkt en aangepast. Ook de
uitvoeringsmodaliteiten worden beter omschreven. Van toepassing vanaf de uitgave van
de nieuwe reglementenbundel.
11. Kleur laken.
Op veler vraag wordt vanaf volgend seizoen ook blauw toegelaten als kleur voor de
lakens.
12. Letterwaardes bij kampioenschappen.
Vanaf volgend seizoen zullen de resultaten behaald in de kampioenschappen meer
doorwegen voor het bepalen van de nieuwe letterwaarde.
13. Klassement 1e BNV, wat met de resultaten uit de 1e ronde.
Voor het ploegenklassement worden de punten meegenomen naar de eindronde. De
gewonnen wedstrijden en manches worden niet meegenomen.
De spelersranking wordt afgesloten na de 1e ronde.

14. Eerstvolgende vergadering.
De eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van de BGBvzw gaat door op
zaterdag 18/03/2017, om 9.00u, Dorp 2, te Denderhoutem.
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