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Verslag BGB-vergadering 11 augustus 2018.
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Ivo Jacobs, Marnick
Verbeirens, Nick De Groote.
Verontschuldigd: Geert Librecht, Bert Geboes.
Thema van de vergadering: trekking beker van België.
1. Verslag van 30 juni 2018.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 30 juni 2018 werd
goedgekeurd.
2. Financieel verslag.
Het financieel verslag werd goedgekeurd.
3. Trekking beker van België.
Aantal deelnemers per beker: verbondskampioenen: 9 – bekerwinnaars: 9 – BGB-beker: 6
– oude gloriën: 6 – veteranen: 4 – dames: 5 – Jeugd/beloften: 3.
De trekkingen zijn terug te vinden op de site.
Er werd door de verantwoordelijke opgemerkt dat bij de 50+ ploegen van GVP en GBZA
Matthijs Guy en Geboes Bert dit seizoen nog niet speelgerechtigd zijn om aan de
desbetreffende beker deel te nemen. De betrokken verbonden zullen ingelicht worden.
4. 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.
5. Afrekening BNV-clubs komend seizoen.
Door een administratieve vergissing kregen de BNV-clubs onlangs een foutieve
aanrekening voor het komend seizoen in de bus.
De BGB besliste in zijn vergadering van 10/03/2018 om geen bijdrage meer te vragen per
ploeg voor de deelname aan de competitie, doch enkel nog een lidgeld van 5€ per speler
per jaar (dit jaar zelfs uitzonderlijk 4€/speler). De clubs die reeds betaald hebben zullen
van de boekhouder een kredietnota ontvangen en het saldo teruggestort krijgen.
De clubs die nog niet betaald hebben zullen eerstdaags een nieuwe rekening ontvangen.
6. Elektronisch wedstrijdblad.
Niettegenstaande eerdere afspraken hebben de verbonden Aalst als KBWW beslist om
geen gebruik te maken van het EW.
De BGB zal de gemaakte kosten (300€/verbond) terugvorderen van de betrokken
verbonden.
Mochten zij evenwel in het seizoen 2019-2020 toch nog besluiten om gebruik te maken
van het EW, dan zullen zij de 300€ teruggestort krijgen.

7. Verenigingsrecht.
Het verenigingsrecht zal in de nabij toekomst grondig hervormd worden, wat wijzigingen
aan de statuten zal noodzaken. Van zodra de nieuwe wettekst bekend is zal de BGB het
nodige doen om zijn statuten op de algemene vergadering van 2019 te laten wijzigen.
8. 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.
9. Happening
Er waren een 20-tal afwezigen op de afgelopen happening. In de toekomst zullen de
gemaakte kosten doorgerekend worden aan de afwezigen.
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