
 

 

Hechtel, 27/8/2020 

 

Bondssecretariaat K.V.B.B.L.  

Verslag bestuursvergadering  

Vergadering 27 Augustus 2020 

Aanwezig : Etienne, Flor, Peter, Geert, Johan, Willy, Hans, Leon, Marina en Carina  

1. Welkom woord voorzitter 

2. Coronamaatregelingen 

• De Interclub competitie 2de , 3de , 4de , Band – en 3 band starten zoals gepland. 

• Daar de KNLBB hun start heeft uitgesteld tot de tweede ronde ( begin Januari) , kunnen de 

ploegen in 1ste afdeling niet aan hun interclub starten. 

- Wij stellen voor om deze clubs onderlinge vriendschappelijke ontmoetingen te laten spelen.  

- Peter neemt contact op , met alle ploegen van beiden bonden of deze daar aan willen 

meewerken , zodat ook deze terug kunnen genieten van het biljartspel.  

• 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 tenemen. 

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

3. Penningmeester  

• De overdracht tussen Kees en Geert is goed verlopen.  

• De clubs hebben alle een uitnodiging ontvangen om de lidgelden over te maken aan de Bond , 

Geert laat weten dat er nog clubs zijn die deze betaling nog niet hebben uitgevoerd daar de 

betalingsdatum al een week is verstreken ; 

- Het secretariaat zal deze clubs een herinnering sturen 

- We geven de clubs nog tijd tot 1 sept om dit in orde te brengen  ( extra coronatijd) )  

( bij laattijdig betalen na 1 sept 2020 komt er 10 % bij  

4. Inschrijvingsformulier  

- Zal terug aangepast worden en kan men afhalen van de website. 

Als een speler van een andere club komt moet deze club bevestigen dat deze speler 

financieel in orde is vooraleer we de lidmaatschap goedkeuren. 

5. We starten het seizoen met opgelegde corona maatregelingen ( zie bijgevoegde bijlage ) 

6. De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit deze vergadering 

Volgende vergadering : Werkvergadering + sportbestuurders =               

    6 september 2020  om 10.00u  Lokaal = K.Bc Blauwe kei  

 

 
 

 

 


