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Verslag BGB-vergadering 13 januari 2018.
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Bert Geboes, Ivo Jacobs,
Marnick Verbeirens, Nick De Groote.
Verontschuldigd: Geert Librecht
Thema van de vergadering: Voorbereiden vergadering met de verbonden.
1. Verslag van 02 december 2017.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 02 december 2017 werd
goedgekeurd.
2. Financieel verslag.
Het financieel verslag werd goedgekeurd.
3. Begroting 2018 + controle boekhouding 2017.
De controle werd goedgekeurd en de begroting waar nodig aangepast. Er zal een datum
afgesproken worden met GEOZ teneinde de boekhouding te controleren.
4. Datums volgende vergaderingen.
03/02/2018 (RVB + verbonden) – 24/02/2018 (RVB + statutaire) – 10/03/2018 (RVB) –
07/04/2018 (RVB).
5. Deelnamevoorwaarden beloften PK.
Het reglement betreffende de leeftijdsvoorwaarden van de beloften op het PK zal
verduidelijkt worden conform het reglement van het BK.
6. Vergadering met de verbonden 03/02/2018.
De vergadering met de verbonden zal voorafgegaan worden door een nieuwjaarsreceptie
en een koud buffet. De dagorde voor de vergadering werd besproken en goedgekeurd.
7. Bestraffing bal van richting doen veranderen.
Zal op de vergadering met de verbonden voorgelegd worden.
8. Nieuwe lasermeter Ronny Cornelis.
De nieuwe lasermeter van Ronny Cornelis werd, na uitvoerig testen, niet goedgekeurd. De
opmerkingen zullen overgemaakt worden aan betrokkene.
9. BC Porqy op grondgebied KGVL.
Uit het verslag van de bestuursvergadering van GBZA blijkt dat BC Porky een verlengd
verblijf overweegt in snookerzaal Schooters te Tremelo. BGB verwijst naar de
overeenkomst tussen KVGL en GBZA (BGB-verslag 10/2017). BC Porky moet volgend
seizoen ofwel een lokaal zoeken op het grondgebied van GBZA, ofwel aansluiten bij het
verbond KGVL.
10. Lokaalverandering Les Deux Clefs.
De Lokaalverandering van BC Les Deux Clefs naar Bistro De Perse werd goedgekeurd.

11. Digitalisering ledenbeheer.
Er zal verder werk gemaakt worden van de digitalisering van het ledenbeheer. Tegen
aanvang seizoen 2019-2020 zou het uitlezen van alle eID’s rond moeten zijn.
12. Datums beker van België.
De datums voor de beker van België 2018-2019 werden besproken en goedgekeurd en
zullen op de site gepubliceerd worden.
13. Splitsing club.
Wanneer eigen spelers de toegang tot hun lokaal ontzegd wordt, kan de ploeg de club
verlaten zonder de modaliteiten voor de splitsing van een club te moeten naleven. Goed
om weten zal in die zin aangepast worden.
14. Tornooi tijdens BK en TDK.
Er zullen in de toekomst geen inrichtingen meer toegestaan worden tijden BK of TDK.
15. D4
Nogal wat verbonden hebben problemen met het feit dat de einddatum van de D4
veranderd is van 31/12 naar 30/11. Van 1/12 tem 31/12 kunnen administratieve spelers
geen overgang en ook geen nieuwe aansluiting meer doen. Vanaf volgend seizoen zullen
D4’s opnieuw kunnen tem 31/12.
16. Uitstellen speeldata BVB
Vanaf het seizoen 2018-2019 zal bij een vraag om het uitstellen van een wedstrijd de
tegenstrever 2 datums mogen voorstellen waaruit de aanvrager mag kiezen. Indien de
aanvrager niet akkoord gaat zal de BGB een van die 2 datums kiezen waarop de wedstrijd
moet gespeeld worden.
17. Trekking PK Oost-Vlaanderen.
De verantwoordelijk voor de provinciale kampioenschappen feliciteert de organisatoren
van het PK O-Vl met de vlotte trekking; op minder dan 30’ werden 800 spelers geloot. Er
wordt bekeken of het programma ook kan gebruikt worden voor de trekking van het BK.
18. Betaling inschrijvingen BK.
Vanaf het BK 2019 zullen de inschrijvingen online betaald moeten worden bij de
inschrijving.
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