
 

 

Balen  6 /9 /2020 

 

 

Aanwezige clubs : AP – BH – BK – DK – DL – DP – DS  – HH – ND – PK – TL – VV  

Afwezige Clubs :  AB – EM – RA  

1.  De voorzitter heet elke aanwezige club welkom voor hun aanwezigheid . 

2. Goedkeuring Verslagen 

-  statutaire vergadering 21/6/20 Bc Tijl -  = Geen Opmerkingen  

- Bestuursvergadering = 27/8/20 K.Bc Blauwe Kei = Geen opmerkingen  

3. Gevolgen vd coronamaatregelingen in de  KVBBL 

- We hebben momenteel 273 leden verdeeld onder 15 ploegen , bij enkele clubs zijn er 

spelers die door de corona toestand wachten om te spelen . 

- De 2de  , 3de , 4de , 1 band en 3 band starten zoals voorzien. 

- Voor De 1ste afdeling word een oplossing uitgewerkt en word er aan de clubs gevraagd om 

evt toch een ploeg in 1ste afdeling in te schrijven zodat ook deze spelers kunnen starten. 

De clubs die bereid zijn om hier aan deel te nemen geven zo snel mogelijk hun toezegging, 

zodat de sportbestuurder KVBBL een speelschema kan opstellen. 

Men mag ook 1 gastspeler laten meespelen om een ploeg te kunnen vormen 

 ( dit is enkel in 1ste afdeling toegestaan)  

Men moet wel de naam vd gastspeler vooraf laten weten aan het secretariaat KVBBL. 

Als IC 1ste afdeling doorgaat zullen de tespelen punten terug zijn zoals vroeger bij de 

KVBBL , 1ste speler min 48 en de laatste speler min 80 punten. 

De Samenwerking met KNLBB voor competitie wordt 1 jaar uitgesteld als IC 1ste afdeling 

doorgaat in KVBBL. 

- De bekers KVBBL vinden gewoon plaats  

Bc Bloemenhof , K.Bc Blauwe kei en Bc De Peel ( deze nemen de plaats in van BC ’t 

Pelterke daar deze club wegens tekort aan hulp hun beker niet laten doorgaan )  

Deze starten ca; Okt  

Bc Adelberg , Bc De Ketsers en Bc Tijl hun bekers straten na Januari  

4. De corona voorschriften KVBBL 

- Deze dienen strikt nageleefd te worden  

- LETOP : als het lokaal vd club je verplicht met masker te spelen dien je je ook aan deze 

regels te houden. 

- De Lokalen waar in dit verplicht is dienen dit te laten weten aan het secretariaat KVBBL 

zodat zij de clubs hier vooraf op de hoogte van brengen. 

- Formulier maatregelingen en nota Ben Weyst dient men in het lokaal optehangen 

 

 
 

 

 



5. Verslag penningmeester  

- De overdracht tussen Kees en Geert is goed verlopen 

- Het kas verslag word uitvoerig voorgelezen en vooraf goedgekeurd door leden van Bc 

Aeroport , De kas controle voor het seizoen 2020-2021 zal gebeuren door Bc Bloemenhof . 

6. Individuele Bondskampioenschappen  

- Vrijspel = geannuleerd  

- Overband en  3 band zal wel plaats vinden.  

Uitnodiging Overband zal eerdaags rondgestuurd worden , de finales zijn voorzien voor 

januari , zodat ook de individuele kampioenschappen 3 band ook tijdig kunnen ingepast 

worden in de kalender.  

 

7. Samenwerking KVBBL – KNLBB 

De KNLBB starten niet voor januari , hier door kan de 1ste afdeling ook niet starten. 

Het voorstel dat we hadden om de clubs vd KNLBB uit te nodigen om vriendschappelijke 

wedstrijden te spelen tot de start van de competitie in de 1ste afdeling werd door het bestuur vd 

KNLBB afgekeurd.  

Bekers  

- De Clubs KVBBL die een Beker hebben toegewezen mogen deze gewoon organiseren . 

- Etienne heeft contact opgenomen met de KNLBB en deze hebben bevestigd dat de clubs van 

deze bond wel mogen uitgenodigd  worden om deel te nemen op eigen risico. 

-  (  De Bekers in deze bond zijn ook alle annuleert tot Januari ) 

8. Afspraken Secretariaat KVBBL 

- Het secretariaat KVBBL werkt maar met 1 emailadres 

SECRETARIAAT@KVBBL.BE  

- De clubs sturen hun juiste emailadres door waarin zij hun correspondentie willen ontvangen 

+ ook het emailadres waar onze penningmeester zijn nota’s mag naar toesturen ( dit om 

misverstanden te voorkomen) 

- Geschreven wedstrijdbladen moeten duidelijk en leesbaar doorgestuurd worden naar het 

email adres vh secretariaat.  

- Wedstrijden die later plaatsvinden door bezet lokaal of andere reden dienen vooraf aan het 

secretariaat vermeld te worden , dit om boetes te voorkomen en dit op de website kan 

worden aangepast.  

9. Reglementen  

- Het bondsblad moet in het lokaal aanwezig zijn net zoals het reglement. 

- Het reglement kan men raadplegen en afhalen om uit te printen op de website de 

aanpassingen in het reglement  zijn in het rood genoteerd . 

10. Uitdelen Bondsblad KVBBl+ lidkaarten 

- Alle clubs hebben hun bijdrage voldaan en krijgen 3 bondsbladen per club en hun lidkaarten. 

11. Rondvraag  

-    BK : hoe de toss spelen bij aanvang van de wedstrijd ? 

• De toss word altijd gespeeld met mondsmasker , daar we hier de afstand van 1,5 m niet 

kunnen aanhouden. 

- DP : vraagt om evt hun thuiswedstrijden aan te passen als dit mogelijk is bij het opmaken 

van de 1ste afdeling 
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- TL : verontschuldigd zich dat ze niet n elke beker een ploeg kan inschrijven , daar ze 

momenteel maar 10 spelers hebben die aan de start vh seizoen starten.  

- AP = Jef vraagt nogmaals uitleg ivm de gastspeler in eerste afdeling en of er na januari stopt 

met de 1ste afdeling en verder meedoet met de KNLBB dan . 

• Als de 1ste afdeling competitie start bij de KVBBL zal dit voor heel het seizoen zijn. Er zal 

in januari niet aangetreden worden bij KBLBB.  

- -  Jef vraagt of men meer dan 2 klasse geforceerd mag spelen om meer ploegen in een beker 

te kunnen inschrijven. Ons regelement laat dit echter niet toe.  

- Flor : *  Als een speler van een andere club komt moet deze club bevestigen dat deze speler 

financieel in orde is vooraleer we de lidmaatschap goedkeuren. Het formulier word zo snel 

mogelijk aangepast dat men kan downloaden op de website. 

- Emailadres bestemd voor flor = geboers.laurent@gmail.com 

- bestemd voor sportcommissie = sportcommissie@kvbbl.be  

12. De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een goede thuiskomst.  

 

Volgende vergadering : Zondag 10 januari 2021  lokaal Bc Hand in Hand  

 

Secretariaat KVBBL   
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