Belgische Backgammon Federatie BGFed.be vzw
Raad van Bestuur
Les Brasseries du Longchamp, Ukkel, 4 maart 2016

Aanwezig: Guy Van Middelem (voorzitter), Johan Segers (vice-voorzitter),
Michel Lamote, Maurits Pino.
Geëxcuseerd: Line Vandamme (secretaris-penningmeester).

De vergadering start om 18.15 uur.

Welkom
Dank aan Luc Palmans, die afscheid heeft genomen van de raad van bestuur.
Welkom aan Maurits Pino, nieuw bestuurslid.

Goedkeuring verslag RvB 6 november 2015
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 6 november 2015
wordt goedgekeurd.

Verslag Algemene Vergadering 4 december 2015
Het verslag volgt.
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European Backgammon Federation EUBGF
Het verslag van de algemene vergadering van september 2015 in Dubrovnik
werd naar de nationale federaties gestuurd. Er werden onder andere de nieuwe
statuten goedgekeurd, gepubliceerd op de webpagina van de EUBGF1 .
Van de European Tour is geen nieuws. België is (was) nochtans kandidaat om
een toernooi te organiseren, bijvoorbeeld in de herfst in Brussel, op voorwaarde
dat het zonder inleg kan, conform aan de Belgische wetgeving.
Op ChicagoPoint Backgammon2 lezen we dat het Europen Team Championship
2016 in Kopenhagen op 20–23 oktober zou doorgaan, en niet in september, zoals
oorspronkelijk voorzien. Er wordt verwezen naar de Facebook pagina van de
EUBGF3 .
Tot op heden is nog geen contributie voor 2016 gevraagd.
De EUBGF heeft nieuwe toernooi-reglementen gepubliceerd4 . BGFed.be erkent
de nieuwe reglementen en zal ijveren voor de geleidelijke toepassing ervan. Er
wordt nagedacht over een vertaling van de reglementen naar het Nederlands
en/of het Frans. Maurits Pino is kandidaat-lid van een door de EUBGF nieuw
op te richten reglementencommissie.

Leden
Spelers mogen aangesloten zijn bij meerdere clubs, maar hebben naar de federatie
toe één moederclub. Dit is de club waaronder zij bij de federatie ingeschreven
staan. Het is enkel voor die club dat je aan de 4 Cubes interclubcompetitie
kan deelnemen, en het is ook de naam van die club die achter je naam in de
ratinglijst staat. Betalingen (lidgeld federatie, BIC 2016) worden geïnd via de
clubs.
Spelers blijven zichtbaar op de nationale ratinglijst tot 31 maart 2016. Bij nietbetaling wordt vanaf 1 april 2016 de naam van de speler onzichtbaar gemaakt.
Bij eventuele betaling daarna wordt de naam van de betrokken speler uiteraard
weer zichtbaar gemaakt, met behoud van alle matchresultaten en de vroegere
rating.

4 Cubes 2016
Ronde 1 is afgewerkt en afspraken voor ronde 2 zijn gemaakt. Alles verloopt
naar wens.
1 http://eubgf.eu/eubgf-statutes/
2 http://www.chicagopoint.com/calendar.html#outsideusa
3 https://www.facebook.com/eubgf/
4 http://eubgf.eu/eubgf-tournament-rules/
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Belgian Individual Championship 2016
Spelers worden gevraagd om zich te houden aan de thuis- en uit-regel: in de
paringen speelt de eerste speler ‘thuis’ en de tweede speler ‘uit’. Hierbij is ‘thuis’
het lokaal van de moederclub van de betrokken speler.

Backgammon Master Series Belgium
Spelers worden gevraagd zich aan de bepalingen in de Conditions of Play 5 te
houden: het aantal matchen, de lengte van de matchen, de noodzaak tot filmen,
de 24-uur regel,. . .
De inzet van Michel Lamote en Walter Meuwis voor het mooie BMS(BE) initiatief
wordt geapprecieerd. Er wordt nagedacht over mogelijkheden om de verwerking,
opslag en publicatie van gegevens, bestanden, en video’s te vergemakkelijken en
deels te automatiseren.

Varia
Niets te melden.

De vergadering eindigt om 19.30 uur.

5 http://bgfed.be/bmsbe/
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