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Verslag algemene vergadering 13 augustus 2016.
1. Nieuw toestel om de ballen op de opgangspunten te plaatsen.
Er wordt de vergadering medegedeeld dat er een nieuw toestel goedgekeurd is om de
ballen perfect op hun opgangspunt te plaatsen.
Het toestel is een plexi mal ontworpen door Jean-Marie Plasschaert. Het zal rond de 100€
excl. BTW kosten en verdeeld worden door de reguliere vakhandel.
Jammer genoeg beschikte de BGB op de vergadering niet over een toestel om de werking
te demonstreren.
2. Synthetische lakens.
Vanaf het seizoen 2016-2017 wordt het synthetisch laken “Royal Pro” naast het wollen
laken “Simonis Rapide 300” toegelaten tijdens alle kampioenschappen en in alle bij de
BGB aangesloten competities.
3. Beker van België.
Er zijn in totaal 44 deelnemende ploegen in de diverse bekers van België.
BGB-beker: 10 – Veteranen 4 – Oude gloriën 2 – Dames 5 – Verbondskampioenen 9 –
Bekerwinnaars 9 – Jeugd & Beloften 5.
Onmiddellijk na de vergadering werd de trekking gedaan, het resultaat daarvan is terug te
vinden op onze website http://www.bgbgolfbiljart.be/.
4. Varia.
Aalst: - vindt dat het de neutraliteit zou ten goede komen mochten de BGB-bestuursleden
niet ook nog eens in een verbondsbestuur zetelen.
- vraagt om de reglementenbundel eens grondig te herzien omdat er veel tegenstrijdigheden
instaan.
GEOZ: klaagt het gebrek aan constructiviteit aan van de vergadering. BGB merkt op dat er van
geen enkele van de verbonden een voorstel is binnen gekomen.
GBML: vraagt de BGB zijn toezegging voor 5 jaar inrichting van het PK Antwerpen aan Zjenekes te
herzien. BGB antwoord hierop dat alleen de statutaire vergadering die beslissing kan ongedaan
maken en dat het punt op de dagorde van een statutaire moet staan vooraleer het kan
behandeld worden.
LGB: vraagt om de letterwaarden op de site te hernieuwen omdat veel spelers nog onder hun
oude club vermeld staan
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