
 

 
 

 

 

Lommel, 27/6/2021 

 

Bondssecretariaat K.V.B.B.L. 

 

Verslag Statutaire vergadering. 
 
27 Juni 2021 bij Bc. Tijl   

 
Aanwezige clubs: AB – AP – BH – BK – DK – DL – DP – DS -EM – HH – ND – PK – TL – VV 
Afwezige club: K. Bc. Rappel  
Aanwezige bestuursleden: Etienne, Peter, Geert, Flor, Johan, Camille, Marina, Carina  
Verontschuldigde bestuursleden: Hans  
Afwezig bestuurslid : Leon Francis  

 
1. De voorzitter heet iedereen welkom na een lange onderbreking. 

 
2. Bezinningsmomentje voor de overledene in de KVBBL-familie. 

 
Tijdens deze Coronacrisis moesten we afscheid nemen van volgende 
Overleden KVBBL Leden en of Echtgenotes 
- Willy Biesmans: Lid sportcommissie, speler K. Bc. Vrij Vermaak 
- Koen Sevens: Speler K. Bc. Vrij Vermaak 
- Michel Schepkens: Speler Bc. Bloemenhof 
- Herman Willems: Speler Bc. Hand in Hand  
- Denise Vandyck: Levensgezellin van Roger Poets Bc. Tijl 
- Mirella Smith: Echtgenote Francis Stalmans Bc. ’t Pelterke  
 
  

3. De verslagen v.d. Algemene werkvergadering 06/09/2020 bij Bc. Blauwe Kei en 
Bestuursvergadering 08/06/2021 Bij Bc. De Ketsers worden goedkeurd. 

  
4. Verslag penningmeester. Geert benoemd de cijfers van het Kas verslag en meld 

dat er enkele clubs nog een betaling moeten uitvoeren, Geert geeft aan de 
desbetreffende clubs een Nota mee.  

 
5. Vaststellen bijdrage en inkomsten KVBBL. 

             Lidgelden 2021-2022  
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We vragen geen lidgeld aan de leden die al aangesloten waren in het seizoen 2020-2021 
en word enkel een bijdrage gevraagd per speler voor de onkosten van de lidkaarten. (Bij 
verlies wordt er telkens dezelfde bijdrage voor gevraagd.) *  
• 5 € (onkosten lidkaart) 
• Nieuwe leden betalen 15 € (er wordt ook geen 7.5 terugbetaald voor speler die 
vorig jaar niet gespeeld hebben.) 
• 10 € per interclub ploeg die men inschrijft (deze bijdrage is de voorbij jaren steeds   
            Vergeten aan’ t te rekenen) 
• 0 € deelname indiv vrijspel 
• 4 € deelname indiv overband 
• 4 € deelname indiv drieband 
 

6. Vaststellen prijzen bondsfinales en interclub 

• Interclub: nr. 1 en 2 van elke afdeling ontvangen een stel biljartballen, nr. 1 
ontvangt tevens ook een trofee. 

• Bondsfinale ’s: de 5 finalisten van elke categorie ontvangen een waardebon van 
35 € te besteden bij winkels die aangesloten zijn bij de Colruytgroep. De 
winnaars ontvangen tevens ook een trofee. 

    
7. Gezamenlijke competitie KNLBB-KVBBL in 1ste afdeling. 

• Momenteel zijn er 4 ploegen die zich aangemeld hebben om in eerste afdeling 
aan te treden. Bc. de Peel, Bc. De Ketsers 2 en Bc. Adelberg.  

• Men wacht af hoe het verloopt bij de KNLBB, gaat deze samenwerking niet n 
dan wordt er bekeken of we onder de KVBBL een eigen eerste afdeling 
kunnen samenstellen. (De punten worden dan ook terug aangepast) 

 
8. Verfijning en wijzingen voor seizoen 2021-2022 

• Men mag enkel in eerste afdeling een gastspeler opstellen, deze dient de 
uitrusting van zijn eigen club te dragen en tevens ook zijn eigen lidnummer 
tenoteren op het wedstrijdblad. 

• In de interclub worden er 16 ploegen toegelaten per reeks. 
Zijn er meerdere inschrijvingen dan zal het bestuur beslissen in overleg welke 
clubs evt. in een afdeling kunnen deelnemen.  
Let op: Een speler mag niet swingen van ploeg als zijn club 2 ploegen in 
dezelfde afdeling heeft staan. Je mag wel in 2 verschillende afdelingen 
aantreden.  

• 2 clubs verhuizen naar een ander lokaal 
- Bc. Erasmus = Café Melchior Dorp 35, 3920 Lommel 
- Bc. De Leuken = Café De Klap Enneven 23, 3920 Lommel 

• Inschrijvingsformulieren Bondskampioenschappen vrijspel worden zo snel 
mogelijk door gemaild naar de clubs.  
- Deze zal opstarten eind August begin sept naar gelang de inschrijvingen.  
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9. Afspraken met secretariaat. 

• Alle formulieren moet binnen zijn voor 15 juli 15.00 u  
 

10.Toewijzing bondsbekers seizoen 2021 – 2022 
          - Eerste seizoenshelft 
               - K. Bc. Blauwe Kei (Vrijspel) 
               - Bc. Bloemenhof (Vrijspel) 
               - Bc. De Ketsers (Vrijspel) 
         - Tweede seizoenshelft 
              - Bc. adelberg (Overband) 
              - Bc. De Peel (Overband) 
              - Bc. Tijl (Vrijspel) 

 
    11.Beker der Voorzitters 
           - Word gespeeld in Bc. ’t Pelterke en start na de heropening van hun lokaal, de 
finale heeft plaats op zaterdag 11 juni 2022. 
 
    12. Jaarverslag en prijsuitreiking 2020-2021 
Nihil wegens stopzetting seizoen 2020-2021 
 
   13. Verkiezing beheerraad KVBBL. 
    *  Herkiesbaar hoofdbestuur  
       - Etienne blijft na 50 jaar voorzitterschap nog ff aan.  
                 BEDANKT ETIENNE   
       - Peter blijft 
       - Carina neemt ontslag en zal maand juli nog afwerken. 
 
        Overige leden hoofdbestuur: Herman, Geert, Camille, Hans 
  
    * Herkiesbaar Sportcommissie. 
       - Flor blijft 
       - Johan blijft 
        Overige leden sportcommissie: Marina, Leon Francis 
 

• Treed toe tot het bestuur Leo Kuyken 
 DRINGEND GEZOCHT KANDIDATEN VOOR  HET SECRETARIAAT 
                      Vanaf 1 augustus 2021 is deze onbemand. 

Er volgt met een aparte taakbeschrijving, een oproep hiervoor!!! 
 
   14. Rondvraag 
* - AB = Len Kuyken neemt de taak van Guido wouters tijdelijk als sportbestuurder 
over, We wensen Guido een spoedig herstel toe, 
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   - AP = Stelt voor om een beschrijving van de werking v.h. secretariaat door te mailen 
naar de clubs om evt. snellere geschikte kandidaten te vinden. (Mail volgt) 
  - BH = Vraagt of ze een aanvraag moeten doen bij het inrichten van een vrije beker.   
: er moet altijd een vrije beker aangevraagd worden op plannings formelier (art.2.5.4) 
Aanvang 15 april einde 15 september 
- BK = Meld dat de ploegen die al gestart waren in de beker van K. BC Blauwe kei 
seizoen 2020-2021 geen inschrijvingsgeld moeten betalen als ze terug inschrijven in hun 
beker.  
- DK =/ 
- DL = meldt nieuwe lokaal  
- DP =/ 
- DS = Bedankt de clubs die ingeschreven hebben in hun vrije beker die gespeeld wordt 
van 5 juli tot 6 augustus. Men begrijpt ook dat clubs die niet hebben ingeschreven door 
deze bizarre tijd die we al achter de rug hebben, hopelijk komt nu alles terug in het 
normale.  Men mag van de lokaal houder zonder mondmasker spelen. 
 Let wel op: momenteel schrijft de overheid nog steeds mondmasker plicht op. (Men is 
zelf verantwoordelijk als men een boete krijgt.   
- EM = Hoeveel tijd heb je om Uitslagen door te mailen. Er wordt gevraagd om de 
uitslagen in een exel bestand door te mailen als men niet met een rechtstreeks pc 
programma werkt., niet meer via foto deze komen onduidelijk door.  
- HH =/ 
- ND = Sluitingsdagen van het lokaal zijn op dinsdag en woensdag. 
- PK = Vermeld verbouwing, lokaal is gesloten van eind december tot ongeveer begin 
april. Ze vragen of het mogelijk is om hun thuiswedstrijden in deze periode op 
verplaatsing aftewerken.  
De sportbestuurder stelt voor dat De club in samenspraak met hun tegenstander een dag 
aftespreken, maar de wedstrijd moet in de week afgewerkt worden dan eerder gepland.  
We vragen aan de des betreffende clubs om zich soepel opstellen zodat ook ’t Pelterke 
hun interclub wedstrijden probleemloos kunnen afwerken. 
- TL =/ 
- VV =/ 
- Herman Brusselmans bedankt iedereen voor de bezoekjes, berichtjes en steun die hij na 
zijn herseninfarct ontving, momenteel verblijft hij in een verzorgingsinstelling en hoopt 
binnen een nog niet bepaalde zijn taak in het hoofdbestuur en bestuurslid van Bc. Tijl 
terug op te nemen.  
 
15. De voorzitter sluit de vergadering en meld dat de volgende vergadering 
voor de sportbestuurders zal plaatsvinden op 1 augustus 2021 in het Lokaal 
van Bc. aeroport aanvang 10.00 u. 
 


