
 

 
 

 

23- 06- 2020 

 

Bondssecretariaat K.VBBL 

 

Verslag  Statutaire  vergadering KVBBL 
 
21 Juni 2020 bij BC Tijl aanvang 09.30 u  
 
Aanwezige clubs: AB,AP,BH,BK,DK,DP,EM,ND,PK,RA,TL,VV, HH 
Afwezige Clubs: DS, DL 
 
Aanwezige leden van het HB en de SC: E.Helsen, P.Haenen, H.Faes, K.Theus, 
C.Latet, W.Biesmans, L.Geboers, L.Francis, M.Beenaerts en J.V.d.Mierde 
Verontschuldigd: H.Brusselaers, C.Faes, C.Custers, S.Vanbroekhoven, L.Kuyken 
 
1°  Welkomstwoord vanwege de voorzitter met toevoeging van enkele genomen 
coronamaatregelen 
 
2°  Bezinningsmoment vanwege onze overleden leden tijdens het voorbije seizoen 
Jean Dewingaerden (BH), Willy Mols (HH), Harie Gielen (AP), Gerard Jannis (DP), 
Martin Lenaerts (RA), Gilbert Claerhout (DP), Vic Mertens (AB), Jan De Vocht (DS) 
 
3°  Goedkeuring verslagen 
Algemene Werkvergadering van 5 januari 2020 in BC Hand in Hand:  goedgekeurd 
 
4°  Jaaroverzicht en prijsuitreiking 
 
Kampioenen individuele bondskampioenschappen 
Vrijspel: Klasse 14-20:  Steve van de Winkel  
                Klasse 23-29:  Karel Van Gestel 
                Klasse 29-35: Danny Eyckmans 
                Klasse 38-48: Fons Van Orshoven 
                Klasse 54-72: Johan Van De Mierde 
                Klasse 80-ho: Tony Aerts 
Overband:     1ste afd:   Willy Bervoets 
                         2de afd:   Dirk Kenis 
                         3de afd:   Walter Van Den Eynde 
Drieband:             HR:   / 
                                LR:    /  
Kampioenen interclubcompetitie 
 Geen wegens stopgezet 
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Beker Memorial Toine Schepkens: niet gespeeld 
Bekertornooien die lopende waren zijn stopgezet 
 
5°  Verslag van de penningmeester Kees Theus 
Het verslag is wegens coronamaatregelen uitgesteld en zal voor de vergedering van de 
sportbestuurders gemaakt worden. 
 
6°  Vaststellen bijdragen en inkomsten 
Lidgeld: 15€ ( indien een speler geen enkele match gespeeld heeft, krijgt de club dit 
seizoen de 7,5€ niet terug ) 
Inschrijvingsgeld overband en drieband: 4€ ( vrijspel is gratis ) 
Inschrijvingsgeld bondsbekers: 10%  van het inschrijvingsgeld                                            
 
7°  Vaststellen prijzen bondsfinales en interclub 
Bondskampioenschappen: de 5 finalisten ontvangen een waardebon ter waarde van 35€ 
op te gebruiken binnen de winkels van de Colruytgroep 
Interclub: de nummers één en twee ontvangen 1 stel  biljartballen 
Beker der voorzitters: blijft bij ’t Pelterke wegens niet gespeeld in 2019-2020 / de 
finalisten ontvangen een waardebon ter waarde van 35€ op te gebruiken binnen de 
winkels van de Colruytgroep 
 
8°  Gezamenlijke competitie KNLBB – KVBBL 1ste Afdeling 
Zie bijlage 
  
9°  Verfijningen en wijzigingen die HB+SC gaan doorvoeren voor het seizoen 
2020/2021 
In interclub wordt er maximaal met 16 ploegen per reeks gespeeld 
Spelers van andere clubs mogen in een interclub ploeg van andere clubs spelen op 
voorhand dat zijn eigen club geen reeks heeft in dezelfde afdeling/speelvorm. De 
gastspeler speelt steeds in de kleding van zijn eigen club en moet ook slechts één maal 
lidgeld betalen. De gastspeler moet ook verplicht op voorhand gemeld worden aan de 
sportbestuurder van de KVBBL en deze aanvraag moet goedgekeurd worden. 
Alle andere verfijningen en verduidelijkingen kunnen in het reglement op de website van 
de KVBBL geraadpleegd worden. 
 
10° Afspraken met de secretariaat 
Elke club blijft zijn specifiek e-mailadres gebruiken, elke correspondentie zal naar dit 
emailadres gestuurd worden. De procedure voor het inloggen blijft ongewijzigd. 
Nieuwe leden kunnen pas starten als hun inschrijvingsformulier ondertekend is door alle 
partijen en als dit formulier in bezit is van het secretariaat en gecontroleerd is door de 
sportcommissie. Als dit niet in orde is kan er geen lidkaart overhandigd worden en kan 
het nieuwe lid niet starten. 
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Elke club ontvangt bij de lidkaarten stickers die moeten gebruikt worden bij promotie. 
De clubsportbestuurder en/of de spelers zelf dienen dit in orde te brengen. 
Spelers die promoveren blijven bij promotie een sms ontvangen, de clubsportbestuurder 
zal deze sms ook ontvangen. 
Alle e-mail verkeer voor het secretariaat KVBBL, dus ook de wedstrijdbladen, moeten 
verstuurd worden naar secretariaat@kvbbl.be 
Sofie verwerkt de wedstrijdbladen, Carina doet het overige secretariaatswerk en Clement 
past de website aan. Net zoals alle andere bestuursleden doen zij dit werk op 
vrijwillige basis, gelieve dus wat geduld te hebben als u niet direct een 
antwoord krijgt of als de uitslag niet dadelijk op de website staat. 
 
11°  Verkiezing beheerraad 
HB: Herkiesbaas: Sofie Vanbroekhoven, Camile Latet, Herman Brusselaers en alle 3 
terug herkozen 
       Niet herkiesbaar:  Etienne Helsen, Hans Faes, Peter Haenen, Carina Custers, Leo 
Kuyken , Kees Theus  ( Geert Snoeks is verkozen tot nieuwe penningmeester) 

Bedankt Kees voor je tomeloze inzet gedurende al die jaren! 
SC: Herkiesbaar: Marina Beenaerts, Francis Leon en beide terug herkozen 
       Niet herkiesbaar: Willy Biesmans, Laurent Geboers, Johan VD Mierde      
 
12°  Extra inlichtingen 

- Elke club krijgt 1 set nieuwe biljartballen die verzegeld zijn, omruilen voor 3 band 
biljartballen kan bij Burgmans (Burgmans Biljarts Neerrijt 51 5575 CB Luyksgestel 
Tel.: +31 (0)497.542.214) indien de zegel niet verbroken is en indien daar te 
plaatste de meerprijs bepaald wordt. 

- De clubs gaan de uitnodigingen voor hun eigen beker zelf moeten versturen naar 
de clubs van de KNLBB en de KVBBL. Als de inschrijvingen afgesloten zijn moet 
de sportbestuurder van de KVBBL (P. Haenen) op de hoogte gebracht worden 
zodat de trekking kan plaatsvinden. De kalender moet daarna door de club zelf 
bezorgd worden aan alle ingeschreven clubs. 

-  
13° Formulieren en gegevens die voor 15 juli moeten opgestuurd worden naar het 
secretariaat 

- De dalers kunnen op de website van de KVBBL geraadpleegd worden en die de 
personen die niet wensen te zakken moeten dit melden voor 15/7 

- Ledenlijst: C.Custers  gaat elke club een ledenlijst bezorgen; gelieve deze grondig 
na te kijken en dan pas terug te sturen (let vooral op de aangepaste e-mailadressen 
en gsm nummers); wat betreft de nieuwe leden, vergeet niet om het daartoe 
bestemde inschrijvingsformulier in te vullen ( dit vind je op onze site onder de 
rubriek afhalen ) 

- Inschrijvingen in de bondskampioenschappen vrij spel en interclub ( P.Haenen of 
het secretariaat zal de clubs een inschrijvingsformulier bezorgen) 
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14°  Bondsbekers welke in het seizoen 2020-2021 zullen doorgaan 
- Oktober: KBC Blauwe Kei ploegenbeker / BC ’t Pelterke beker overband / BC 

Bloemenhof ploegenbeker 
- November: BC De Peel beker overband ??? (nog na te vragen binnen de club zelf) 
- Januari: BC Adelberg ploegenbeker / BC Tijl ploegenbeker / BC De Ketsers 

ploegenbeker 
-  

15°  Rondvraag 
TL: Eventuele nieuwe coronamaatregelen zullen indien van toepassing het moment zelf 
door HB en SC bekeken en opgelost worden. BC Tijl bestuursleden zijn momenteel 
Peter Mathys, Nicole Ruymaekers 
DP: Bedankt de werkgroep 1e afdeling interclub KNLBB-KVBBL 
 
Volgende Vergadering: Vergadering van de sportbestuurders  2/8/2020 in BC Aeroport 


