Belgische Golfbiljart Bond vzw
Maatschappelijke zetel Kortestraat, 22 te Haasrode
Gerechtelijk arrondissement Leuven Ondernemingsnummer 409 053 750. Rekeningnr. BE53.7330.2723.9953
Secretariaat BGB, P/A De Groote Nick, Koekoekstraat 137B1, 2630 Aartselaar
GSM: 0494/06.00.07 E-mail: nick@bgbgolfbiljart.be Site: http://www.bgbgolfbiljart.be

Verslag BGB-vergadering 10 maart 2018.
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Bert Geboes, Ivo Jacobs,
Marnick Verbeirens, Nick De Groote.
Verontschuldigd: Geert Librecht
Thema van de vergadering: Controle boekhouding BNV.
1. Verslag van 24 februari 2018.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 24 februari 2018 werd
goedgekeurd.
2. Financieel verslag.
Het financieel verslag werd goedgekeurd.
3. Kas BNV.
Door de integratie van BNV in BGB valt ook de kas van BNV onder toezicht van BGB.
De controle van die kas zal in de toekomst mee opgenomen worden in de jaarlijkse
controle van de BGB-boekhouding door de verbonden.
De gelden uit de BNV-kas zullen gebruikt worden om de kosten voor deelname aan de
BNV-competitie drastisch te verlagen. Voor deelname aan de BNV-competitie zal alleen
nog 5€ per aangesloten speler gevraagd worden.
4. Nieuwe privacywet.
Voor de aangesloten leden moet er geen actie ondernomen worden.
Nieuwe leden zullen in de toekomst een apart formulier moeten ondertekenen waarin ze
zich akkoord verklaren dat de BGB hun opgegeven persoonsgegevens gebruikt. Zowel de
privacywet als het formulier zijn terug te vinden op de BGB-site
5. Aansluiting NLGB.
De Noord-Limburgse Golfbiljartbond heeft gevraagd te mogen aansluiten bij de BGB. Zij
organiseren een competitie op donderdagavond in 2 reeksen.
De aanvraag werd door de BGB positief onthaald en er zal een stappenplan uitgewerkt
worden om de aansluiting te concretiseren.
6. Inschrijven BNV-kampioenschappen.
De inschrijvingen voor de BNV-kampioenschappen worden ingewacht tem 15 april. Er
kan enkel via het inschrijvingsformulier op de site ingeschreven worden. Trekking op 1
mei tijdens het BK.
7. Trofee der kampioenen.
Op vraag van BC Peulis werd naar een oplossing gezocht opdat de finale van het tornooi
van BC Peulis op 11 november zou kunnen doorgaan. De TDK zal verplaatst worden naar
10 november om 11u.
8. Elektronisch wedstrijdblad.
De opleiding voor de administrators betreffende het EW zal doorgaan op 30/6 om 14u in
het verbondslokaal te Denderhoutem.

9. Volgende vergadering.
De eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van de BGBvzw gaat door op
zaterdag 07/04/2018, om 9.00u, Dorp 2, te Denderhoutem.
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