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Verslag BGB vergadering 16 september 2017.
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Bert Geboes, Ivo Jacobs,
Nick De Groote.
Verontschuldigd: Geert Librecht, Marnick Verbeirens.
Thema van de vergadering: Voorbereiden algemene vergadering BNV.
1. Verslag van 05 augustus 2017.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 05 augustus 2017 werd
goedgekeurd.
2. Financieel verslag.
Het financieel verslag werd goedgekeurd.
Volgende spelers met een openstaande boete worden geschorst tot bij betaling:
Stockmans Marnix – Damman Filip – Hebben Guy – Leys Jan – Doop Yannick – Reniers
Erwin – Tollet Erwin – Leirs Luc – Bauwens Marcel – De Smet Filip – Brouwers Glenn –
Van Ranst Juan – Van De Vijver Dylan – D’Hollander Geert – Demuynck Koen –
Bouckaert Kurt.
3. Integratie BNV - BGB.
De integratie van BNV in BGB is vanaf heden integraal en definitief. Alleen de kas van
BNV blijft apart omdat die gelden eigendom zijn van de BNV-clubs.
4. Contract kampioenschap van België.
Het contract tussen inrichter ’t Hoekske en de BGB werd ondertekend. Het BK zal
doorgaan van maandag 30/4 tem zondag 27/05. Het programma verschijnt eerstdaags op
de site.
5. Schorsing Freddy Cooreman.
De door het verbond GEOZ opgelegde schorsing ten overstaan van Freddy Cooreman
werd opgeheven. De overname van de straf door de BGB werd door het dagelijks bestuur
eveneens opgeheven. De speler en de betrokken verbonden werden reeds op de hoogte
gebracht.
6. Forfait BK Erwin Reniers.
De RVB vind de argumenten van Erwin Reniers tegen zijn minnelijke schikking niet
relevant en zijn boete blijft behouden.
7. Samenwerking met de verbonden.
Uit het annuleren van de vergadering van augustus met de verbonden, omwille van het feit
dat er geen agendapunten waren, blijkt duidelijk dat er te weinig interactie is tussen de
verbonden en de RVB. Er zal binnen de RVB dan ook een werkgroep opgericht worden
om de samenwerking met de verbonden te optimaliseren. Het is de bedoeling om per jaar
2 à 3 vergaderingen te houden met de verbonden.
8. Verbondskampioenschappen dubbel aangeslotenen.

Op vraag van het verbond GEOZ verduidelijkt de RVB dat de beperking, voor spelers die
dubbel aangesloten zijn, om slechts aan 1 verbondskampioenschap te mogen deelnemen,
voor alle disciplines geldt.
9. Letterwaarden
Er ligt een nieuw voorstel voor de berekening van de letterwaarden op tafel. Het zal in een
vergadering met de verbonden besproken worden.
De letterwaardentool voor de berekening van de letterwaarden zal na nieuwjaar, wanneer
er geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk zijn, verstuurd worden naar de verbonden.
10. Beker van België
De vraag van enkele ploegen om de beker van België volgend seizoen opnieuw in poules
te laten betwisten zal besproken worden met de verbonden.
Vanaf volgend seizoen zullen ook de wedstrijdbladen voor de beker van België
elektronisch verwerkt worden.
11. Aankoop trofeeën TDK.
De voorziene som voor de aankoop van trofeeën voor de trofee der kampioenen wordt
opgetrokken naar 1000€.
12. Opmerkingen op de reglementenbundel door GBZA.
De verantwoordelijke heeft akte genomen van de opmerkingen en zal ze verwerken in de
volgende reglementenbundel.
13. Bestelling reglementenbundels.
De bestelling van de reglementenbundels zal in de toekomst via het secretariaat verlopen.
Ondertussen zijn ook de kleine reglementenboekjes gedrukt en zullen die eerstdaags
verdeeld worden.
14. Procedure verandering speeldag BNV.
Vanaf volgend seizoen kan verandering van speeldag alleen nog via het formulier D3.
15. Eerstvolgende vergadering.
De eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van de BGBvzw gaat door op
zaterdag 07/10/2017, om 09.00u, Dorp 2, te Denderhoutem.
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