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Verslag BGB vergadering 18 maart 2017.
Aanwezig: Valentin Noten, Marnick Verbeirens, Freddy Hendrickx, Geert Librecht, Andy
Franchet, Bert Geboes, Ivo Jacobs, Nick De Groote.
Thema van de vergadering: voorbereiden BK Blankenberge.
1. Verslagen van 18 februari 2017.
De verslagen van de vergadering van de raad van bestuur van 18 februari 2017, van de
statutaire vergadering van 18 februari 2017 en van de algemene vergadering van 18
februari 2017, werden goedgekeurd.
2. Herverdelen van de taken binnen de raad van bestuur.
Door de toetreding van Andy Franchet, Bert Geboes en Ivo Jacobs tot de raad van bestuur,
drong een herverdeling van de taken zich op.
Andy Franchet wordt:
Voorzitter van de klachtencommissie.
Verantwoordelijke voor de provinciale kampioenschappen.
Verantwoordelijke voor de happening.
Verantwoordelijke voor de trofee der kampioenen – trofee der provinciale kampioenen –
trofee der verbondskampioenen.
Bert Geboes wordt:
Voorzitter van het hof van beroep.
Verantwoordelijke voor de nationale competitie.
Webbeheerder.
Ivo Jacobs wordt:
Secretaris van de reglementscommissie.
Secretaris van de klachtencommissie.
Verantwoordelijke aanpassingen reglementenbundel.
3. Financieel verslag.
Het financieel verslag werd besproken en goedgekeurd.
4. Factuur De Bolle
De BGB ontving van het verbond WGF een factuur voor aangekochte vleeswaren voor de
uitgestelde wedstrijd tussen de dames van WGF en de dames van Aalst. De BGB wenst
zich van deze zaak te distantiëren aangezien er geen officiële aanvraag was om de
wedstrijd uit te stellen.
5. Huur caravan Geert Librecht tijdens BK 2016
De controleurs van de boekhouding (het verbond Aalst) vragen de terugbetaling van de
huur, aangezien er geen bewijs van de huur kon voorgelegd worden.
Aangezien de caravan gehuurd werd met instemming van de vorige voorzitter, en gezien
het feit dat de effectieve leden tijdens de statutaire vergadering van 18/2/2017 de
bestuurders kwijtschelding verleend hebben voor het afgelopen boekjaar, beschouwd de
RVB deze zaak als afgesloten.

6. Kandidaturen PK en BK.
Er zijn 2 kandidaturen voor het PK van Oost-Vlaanderen 2018: het verbond Aalst en BC
’t Zwaantje van GEOZ. Aangezien het PK dit jaar reeds ingericht werd door een club van
Aalst en het PK 2019 eveneens is toegewezen aan een club uit Aalst (BC Fosques), wordt,
na stemming, het PK Oost-Vlaanderen 2018 toegewezen aan BC ’t Zwaantje.
Er is 1 kandidatuur voor het PK van Antwerpen 2018: BC Sportifke uit Niel. Aangezien
dit de enige kandidaat is, wordt het PK van Antwerpen aan hen toegewezen.
Er zijn 2 kandidaturen binnen voor het Belgisch kampioenschap 2020: Pigeon d’or in
samenwerking met BC Lanteirnke uit Leuven en BC Relst uit GBML. Het BK 2020 wordt
in maart 2018 toegewezen.
7. Toewijzingsprocedure nationale inrichtingen.
Vanaf heden zullen BK en PK telkens tijdens de vergadering van de RVB van de maand
maart, 2 jaar voorafgaand aan de inrichting, worden toegewezen.
Bvb.: Het BK 2020 wordt toegewezen in maart 2018.
Als er kandidaturen binnen komen zullen die in het verslag van de RVB vermeld worden.
Huidige stand van zaken:
Toegewezen:
- BK 2018
- BK 2019
- PK O-Vl 2018
- PK O-Vl 2019
- PK Antwerpen 2018
Aangevraagd maar nog niet toegekend:
- BK 2020.
8. Plexi voor het plaatsen van ballen van firma De Vink.
Het plexi-toestel van de firma De Vink, bedoeld om de ballen op hun opgangspunten te
plaatsen, werd kwalitatief niet goed genoeg bevonden en is dus niet goedgekeurd.
9. Overall ranking
Er werd door Geert Librecht een ranking opgemaakt over de laatste 5 jaar. De ranking
wordt eerstdaags op de site geplaatst.
10. Competitievervalsing.
Rudi Mattheus klaagt de competitievervalsing aan in het verbond Aalst door clubs die
meer dan 1 ploeg in dezelfde reeks hebben. Hij stelt een competitiehervorming voor
waarbij ploegen van dezelfde club niet meer tegen elkaar moeten spelen. De RVB stelt dat
de competitievorm een verbondsmaterie is waarin de BGB zich niet wenst te mengen.
11. Prijsuitreiking masters.
De laureaten van de masters zullen een uitnodiging ontvangen om hun prijs in ontvangst
te komen nemen op de happening in augustus. De andere prijswinnaars zal om hun
rekeningnummer gevraagd worden en zullen hun prijzengeld op hun rekening gestort
krijgen.
12. Inschrijven BNV-kampioenschappen.
Erik Van den Zegel stelt voor om, gezien het feit dat alle kampioenschappen op 1 dag
gespeeld worden, het aantal inschrijvingen voor de BNV-kampioenschappen te beperken
tot 2 per persoon. De RVB stelt dat niemand het inschrijvingsrecht kan ontzegd worden en

gaat hier dus niet op in. De RVB merkt ook op dat alles op 1 dag gespeeld wordt op
uitdrukkelijke vraag van de BNV-clubs.
13. Doorsturen verslagen.
GBZA klaagt het feit aan dat ze het verslag van de reglementscommissie niet toegestuurd
gekregen hebben. Afgesproken wordt dat alle verslagen in de toekomst door het
secretariaat naar de verbonden zullen gestuurd worden. Bert zal daarenboven een nieuwe
knop aanmaken op de site waaronder de verslagen van de reglementscommissie zullen
gebundeld worden.
14. Initiatie tijdens BK 2017.
Op vraag van het stadsbestuur van Blankenberge zullen er tijdens het BK initiatielessen
gegeven worden aan de schoolgaande jeugd van Blankenberge. De lessen zullen gegeven
worden door Valentin en Geert. Valentin zal daarenboven een PowerPoint presentatie
maken.
15. Puntentelling BNV.
Evaluatie van de puntentelling voor het klassement van BNV, waarbij de manches tellen
i.p.v. de partijen, maakt duidelijk dat dit geen meerwaarde biedt voor de competitie.
Integendeel, de wedstrijden zijn veel vroegtijdiger beslist en het aantal draws is met 2/3
gedaald. De wedstrijden hebben dus veel minder spankracht. De RVB heeft dan ook
beslist om vanaf volgend seizoen terug te grijpen naar de oude puntentelling met partijen.
16. Trekking PK Antwerpen en Brabant.
De trekking van het PK Antwerpen zal bijgewoond worden door Bert Geboes, de trekking
van het PK Brabant door Geert Librecht en Ivo Jacobs.

17. BNV-kalender 2017-2018.
De kalender voor de competitie 2017-2018 zal tegen half juni opgemaakt zijn, zodat de
verbonden er rekening kunnen mee houden bij de opmaak van hun kalender .
18. Clubovereenkomst.
Ivan Hoste vraagt om de clubovereenkomst kosteloos ongedaan te mogen maken, indien
in juni mocht blijken dat ze in het verbond WGF niet in de reeks ingedeeld zijn die ze
verwacht hadden. De BGB wenst hier niet op in te gaan en stipuleert dat de reeksindeling
tot de interne keuken van verbond behoort.
19. Tornooi tijdens BGB-inrichting.
BC Centrum richt tijdens de finaledagen van het BK een tornooi in met verschillende
disciplines. BC Centrum zal de voorziene minnelijke schikking voorgesteld krijgen.
20. Uitslagen uniformiseren.
De uitslagen van diverse inrichtingen (BK-PK-verbond) bereiken ons in verschillende
formaten, wat niet altijd even werkzaam is. Geert Librecht zal een standaard Excel-sheet
maken waarop de uitslagen kunnen ingevuld worden. De Excel zal te downloaden zijn van
onze site.

21. Scheidsrechters tijdens BK.
De aangeduide scheidsrechter voor het BK stellen de vraag of ze hun overnachting
kunnen vergoed krijgen i.p.v. hun kilometers. Aangezien de scheidsrechters door de

inrichter vergoed worden (BC Den Tell/GEOZ) vraagt de RVB dat de scheidsrechters hun
vraag richten aan de inrichter.
22. Dubbelspelen tijdens BK.
De trofee der provinciale kampioenen wordt ingericht op dezelfde dag als de bekerfinales.
Aangezien verschillende spelers in beide disciplines kunnen aantreden wordt
dubbelspelen toegelaten. Op te merken valt dat ook op andere finaledagen tal van spelers
die in meer dan 1 discipline zijn ingeschreven, zullen dubbelspelen.
Bekeken wordt tegen volgende vergadering of ook het dubbelspelen in de beker van
België moet toegelaten worden.
23. Selectie Interland.
Er was, na de vorige Interland, nogal wat kritiek over de manier waarop vervangers zijn
aangeduid. De selectie zou te Aalst-gekleurd zijn. De RVB vindt de kritiek onterecht en
blijft erbij dat de selectie de verantwoordelijkheid is van de verantwoordelijke voor de
Interland.
24. Prijsuitreiking BNV
De uitreiking van de trofeeën behaald tijdens de BNV-kampioenschappen zal gebeuren op
de happening in augustus.
25. Toenadering tot de verbonden GBVH, DML en VGTO.
Er zal opnieuw geprobeerd worden om toenadering te zoeken met de verbonden GBVH,
DML en VGTO, teneinde te bekijken of een eventuele samenwerking op nationaal vlak
tot de mogelijkheden behoort.
26. Eerstvolgende vergadering.
De eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van de BGBvzw gaat door op
zaterdag 08/04/2017, om 9.00u, Dorp 2, te Denderhoutem.
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