
BGFed.be vzw

Raad van Bestuur

29 mei 2015

Locatie: Brasserie Longchamp, Ukkel.
Aanwezig: Guy Van Middelem, Michel Lamote, Luc Palmans, Johan Segers.
Verontschuldigd: Line Vandamme.

Actiepunten verslag 2015-02-20

• Rechtspersonenbelasting vzw’s: te informeren (Line afwezig).
• Lidkaarten: zijn gemaakt en gesponsord door Dominik Stuyck, waarvoor

dank. Lidnummers zoals in electronische ledenlijst. Lidnummers toevoegen
op ratinglijst? Voorlopig nog niet. Stamnummers clubs? Voorlopig niet
nodig.

• Sponsor-leden: er wordt besloten om dit idee voorlopig niet verder uit te
werken. Eerst moet duidelijker zijn wat we precies met de opbrengsten
zouden willen doen.

• 4 Cubes kalender aanpassen: is gebeurd.
• Ratinglijst creëren: reglementen zijn geschreven en gepubliceerd en de

ratingslijst is geïmplementeerd.
• Master points: Michel en Guy brainstormen verder. Momenteel is nog

teveel onzekerheid over welke toernooien wel of niet in aanmerking zouden
komen. Eventueel: opstart in 2016.

• Online competitie: voorstel uit te werken door Michel.
• Gedeelde electronische map voor de administratie van de federatie: is

geïmplementeerd op Google Drive.

Leden

Buitenlanders uitgezonderd, registreren spelers zich bij de federatie via een club.
Dit geldt ook voor spelers in België die zich enkel zouden willen aansluiten o.w.v.
een toekomstige online competitie; deze spelers worden formeel lid van een reeds
bestaande club.
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Financiën

715,- in kas.

Voorziene kosten:

• 300,- te betalen voor lidgeld EUBGF 2016.
• 90,- website.

Algemene Vergadering december.

De Algemene Vergadering wordt gevormd door de leden van de vzw. Dit zijn de
stichtende leden (Guy, Johan, Line) en de clubs. Conform de statuten is elke
club binnen de vzw aangesloten via de voorzitter.

• Brugge: voorzitter?
• Brussel: voorzitter: Guy.
• Gent: voorzitter?
• Hasselt: voorzitter?
• Leuven: staat op het punt zich om te vormen tot een vzw onder voorzit-

terschap van Johan.

De vraag is verder hoeveel stemmen elke club heeft binnen de Algemene Ver-
gadering: één stem per club of één stem per aangesloten speler? Dient dit in
statuten opgenomen te worden of volstaat een huishoudelijk reglement?

4 Cubes

Alles verloopt naar wens; er zijn 5 van de 10 duels gespeeld. Op schema.

BIC

Kleine achterstand die in de zomer makkelijk weggewerkt kan worden.

Voorstel BIC prijs: Guy stelt een kristallen trofee voor, een wisselbeker. Gespon-
sord door Akbar Soltani.
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Europees Kampioenschap 2015

Het selectiecomité (Guy en Michel) werkt verder aan de samenstelling van de
Belgische ploeg.

Er zullen polo-shirts of T-shirts gemaakt worden voor de Belgische ploeg, te
betalen via een sponsor. Guy en Michel werken dit verder uit.

Varia

Engelse naamgeving: “Belgium Backgammon Federation”, niet “Belgian” (dit
laatste is wellicht grammaticaal correct, maar klinkt minder goed).

Actiepunten

• Line: informatie inwinnen over rechtspersonenbelasting vzw’s en de conse-
quenties daarvan voor onze vzw.

• Guy: Algemene Vergadering van december voorbereiden. Wie vertegenwo-
ordigt de clubs? Hoeveel stemmen krijgt een club? Wie beslist hierover?

• Guy: wisseltrofee voor BIC laten maken.
• Michel en Guy: Belgische ploeg Europees kampioenschap 2015 samenstellen;

polo-shirts of T-shirts laten maken.
• Michel: voorstel uitwerken voor een online competitie.
• Michel en Guy: brainstormen over een Master Point competitie.

– JS
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