BGFed.be vzw
Raad van Bestuur
20 februari 2015

Locatie: De Hollandse Vismijn, Brugge.
Aanwezigen: Guy Van Middelem (voorzitter), Johan Segers (vice-voorzitter,
secretaris), Line Vandamme (penningmeester), Michel Lamote, Luc Palmans.

Welkom
Welkomstwoord door de voorzitter. Toelichting bij de oprichting van de vereniging
zonder winstoogmerk; oprichtende leden waren Guy, Johan en Line. Dankwoord
aan Line bij het vervullen van de formaliteiten omtrent de oprichting.

Leden en financiën
Formeel zijn het de (Belgische) clubs die de leden zijn van de federatie. Spelers
treden toe via hun club. Alle deelnemers aan de 4 Cubes en aan het Belgian
Individual Championship zijn geregistreerd.
• Registratie van een speler kost e 10 per speler in 2015.
• Registratie van een junior speler (-18) is gratis.
• Buitenlandse spelers kunnen zich registreren zonder lid te zijn van een
Belgische club.
Michel zal een voorstel uitwerken i.v.m. sponsor-leden.
Guy maakt werk van lidkaarten, jaarlijks te vernieuwen.
Nu BGFed.be een vzw geworden is, is zij ook onderwerpen aan rechtspersonenbelasting. Line zal uitzoeken wat daarvan de implicaties zijn.
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4 Cubes
Leuven I trekt zich terug; Leuven II heet voortaan gewoon Leuven. Het
speelschema wordt aangepast om de verplaatsingen (uit vs thuis) beter te
spreiden. Toernooidirecteur Luc informeert de ploegkapiteins.

Belgian Individual Championship
Toernooidirecteur Guy rapporteert: de speelkalender wordt naar behoren afgewerkt. Alles verloopt naar wens.

Elo-rating
De grote verdienste van Bigelo1 voor de ontwikkeling van backgammon in België
sinds 2009 wordt beklemtoond. De beslissing van Toon Van Herreweghen om
Bigelo na 31 maart 2015 stop te zetten wordt betreurd. De federatie erkent een
fout begaan te hebben door registratie bij BGFed.be als noodzakelijke voorwaarde
te stellen om deel te mogen nemen aan Bigelo.
Een ratingcommissie wordt ingericht die de reglementen en procedures moet
opstellen omtrent een nieuwe Elo-rating. Idealiter gaat de nieuwe rating van
start vanaf 1 april 2015. De commissie bestaat uit Johan (voorzitter), Luc en
Michel.

Master Points
Naast een permanente Elo-rating wordt voorgesteld om een jaarlijks hernieuwbaar
klassement gebaseerd op resultaten in erkende competities en toernooien uit te
werken. Doelstelling is om spelers te motiveren aan meerdere toernooien mee
te doen. Een commissie wordt ingericht die een concreet voorstel omtrent deze
master points moet uitwerken. De commissie bestaat uit Michel (voorzitter),
Guy, en een derde lid, te coöpteren uit de geregistreerde spelers.

Online competities
Er wordt voorgesteld dat de federatie ook online competities inricht tussen geregistreerde spelers. De gespeelde matchen worden geanalyseerd m.b.v. backgammonsoftware, en naast het resultaat is ook de accuraatheid van de gespeelde
zetten een criterium. Michel zal een voorstel hiertoe uitwerken.
1 http://bigelo.heroku.com
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Administratie
Het beheer van verslagen, ledenlijsten, financiën, e.d. alsook de communicatie
en transparantie worden bevorderd door het delen van relevante documenten.
Op die manier hebben alle leden van de Raad van Bestuur steeds toegang tot de
meest recente versies van deze documenten. Johan zal een gemeenschappelijk
electronische map (Dropbox, Google Drive, . . . ) creëren die dan onder de leden
van de Raad van Bestuur kan gedeeld worden.

ACTIEPUNTEN
• Line: Zich informeren over de belastingen waaraan BGFed.be als vzw
onderworpen is.
• Guy: Lidkaarten laten maken.
• Michel: Een voorstel uitwerken i.v.m. sponsor-leden (‘founding members’).
• Luc: De toernooikalender 4 Cubes aanpassen en de ploegkapiteins op de
hoogte brengen.
• Johan, Luc, Michel: Voorstel uitwerken voor reglementen en procedures
Elo-rating.
• Michel, Guy: Voorstel uitwerken voor een master point competitie. Zich
informeren bij de organisatoren van de eventueel betrokken toernooien en
competities.
• Michel: Voorstel uitwerken i.v.m. online competities.
• Johan: Gemeenschappelijke electronische map creëren via de welke de
leden van de Raad van Bestuur toegang hebben tot het archief van de
federatie.
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