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Overlegmoment met de verbonden 11 augustus 2018.
Aanwezig BGB: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Ivo Jacobs, Nick De
Groote.
Aanwezige verbonden: Aalst – GBML – GBZA – GEOZ - KBWW – KVGL - GVP –
NLGB – WGF.
Verontschuldigd BGB: Geert Librecht, Bert Geboes, Marnick Verbeirens.
Afwezig: LGB
1. Openingswoord van de voorzitter.
Valentin Noten heet de verbondsbestuursleden welkom en stelt het nieuwe verbond
NLGB voor.
2. Poules beker van België.
KVGL vraagt om de mogelijkheid te onderzoeken om de beker van België in poules te
spelen. De verantwoordelijke toont aan dat dit door de overvolle kalender
(verbondskampioenschappen – provinciale kampioenschappen – TDK – tornooien – etc)
bijna ondoenbaar is. Wel zal tegen de volgende vergadering met de verbonden bekeken
worden of in poules spelen een mogelijkheid is indien een bepaald quota behaald wordt
(bvb + 8 inschrijvingen).
3. Verbondsgrenzen.
KVGL stelt voor de verbondsgrenzen af te schaffen, gezien de uitzonderingen die er de
laatste tijd op toegestaan worden.
De andere verbonden zijn absoluut niet te vinden voor de afschaffing en vinden overleg
tussen de verbonden en gezond verstand een veel betere optie om geschillen te beslechten.
Afschaffen van de verbondsgrenzen zou trouwens alleen maar tot wildgroei leiden.
4. Elektronisch wedstrijdblad.
De opleiding van de admins is ondertussen achter de rug en de opleiding van de kapiteins
in de verbonden is volop aan de gang. Intussen wordt het EW, naar aanleiding van
voorstellen die uit de verbonden komen, nog voortdurend bijgestuurd.
De verbonden stellen voor om op de BGB-site links te zetten naar de verschillende EW’s
van de verbonden.
Niettegenstaande alle verbonden op de vergadering van februari hadden toegezegd om
mee te zullen instappen in het EW, hebben Aalst en KBWW naderhand beslist om toch
verder te blijven werken met papieren wedstrijdbladen. De BGB zal de reeds gemaakte
kosten, 300€ per EW, terugvorderen van de betrokken verbonden. Ze krijgen die evenwel
terugbetaald indien zij in het seizoen 2019-2020 alsnog beslissen om mee in te stappen.
Het verweer van KBWW, dat het EW gratis is, wordt weerlegd; het is niet omdat het door
de BGB gratis ter beschikking gesteld wordt, dat de aanmaak ook gratis is.
5. De nieuwe privacywet.
De privacywet onderging ivbm het nemen van foto’s en livestreaming op evenementen
enkele wijzigingen. De aangepaste wet zal ter beschikking gesteld worden van de
verbonden en op de site gepubliceerd worden.

6. Selectie Interland.
De selectie van de Interland zal in de toekomst evenredig verdeeld worden over de
verbonden.
De spelers voor het A-team zullen uit de BNV-ranking geselecteerd worden, alle andere
ploegen zullen gevormd worden met spelers die volgens een beurtrol door de verbonden
voorgedragen worden.
7. Stootlijn.
Er is een voorstel om de schietlijn door te trekken tot aan de vlieglijn. Wordt gestemd op
het volgend overlegmoment in februari.
8. Inspeeltijd.
Er is een voorstel om de 30 minuten inspeeltijd voor aanvang van de wedstrijd af te
schaffen, de wedstrijd een half uur vroeger te laten beginnen en de 2 spelers gezamenlijk 2
minuten te laten inspelen voor hun wedstrijd. Het voorstel moet de biljarts sparen en 18
minuten tijdswinst opleveren. Wordt gestemd op het volgend overlegmoment in februari.
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