
 

 

 

 

18- 07 -2018 

 

Bondssecretariaat K.VBBL 

 
 
Bestuursvergadering 18/ 07 /18 Lokaal Bc. De Peel 
 

 
Aanwezig = Etienne, Flor, Marina, Kees, Carina, Francis S, Johan vdm, Herman, Camille, 
Leo K  
 
Verontschuldigd = Sofie, Hans  
 
Afwezig = Peter, Leon F, Willy 

 
Aanvang 20.00 u  
 

1. De Voorzitter verwelkomd de aanwezige bestuursleden 
 

2. Goedkeuring Verslag statutaire vergadering 24/06/2018 
 

-  SC en HB keuren het verslag goed  
 

3. Secretariaat 
- Alle correspondentie MOET via het secretariaat gaan om vergissingen te voorkomen 
- Ledenlijsten zijn allemaal binnen 
- Clubs krijgen een herinneringsmail om de laatste formulieren nog tijdig binnen te sturen 

 
4. Financiële  

- Kees meldt dat alle clubs in orde zijn met hun betalingen en dus mogen starten in het 
nieuwe biljart seizoen 2018 – 2019. 

- De Clubs moeten het secretariaat in lichten als er spelers waren in hun club die vorig jaar 
geen enkele wedstrijd gespeeld hebben, zodat Kees een tegoed van 7.5 € kan verrekenen. 
 

5. Interclub  
- Dit wordt op zondag 5 augustus besproken met de sportbestuurders  

 
6. Bondskampioenschappen 

- Deze worden gespeeld in de maand september  
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7. Reglementen 
- Promotiesysteem wordt aangepast in het reglement (website)  

 
8. Bondsblad en reglementenboek  

- Er wordt geen nieuwe druk voorzien van het reglement, men kan het reglement van de 
website afhalen of nalezen  

- Het bondsblad (ledenboek) word opgemaakt door het secretariaat, elke club ontvangt 5 
exemplaren. De ledennummers kunnen veranderen daar de lijsten worden opgemaakt 
zodat de lidnummers elkaar opvolgen.  

 
 

9. Beslissing Sportcommisie  
- DP04 Michel Lonken mag niet zakken , blijft staan op 130 Kader 
- Claessen Nathan ( Bc de Ster ) Mag niet zakken hij start aan de zelfde punten dat hij speelde 

in het seizoen 2016 – 2017  
- DK34 Portael Alfons  mag niet zakken daar hij niet voldoende wedstrijden heeft gespeeld 

in het afgelopen seizoen 
 

10. Rondvraag 
- Leo K =   weekdatums kloppen niet die op de formulieren van de individuele 

kampioenschappen stonden (dit wordt in de maand sept afgewerkt) 
- Francis S = wat en hoe verloopt de inschrijvingen voor de beker die je inricht? = het 

secretariaat verspreid de uitnodigingen en ontvangt de inschrijvingen. 2 weken voor de 
inschrijfdatum wordt de inrichtende club op de hoogte gebracht hoeveel en welke 
inschrijvingen er reeds zijn.  

- Herman = Had horen vliegen dat er een jubileum bondsbeker zou komen van de bond 
uit, hier is echter niets van waar 

- Kees =/ 
- Camille =/ 
- Etienne = vraagt of er een mogelijkheid bestaat dat een speler die in de KNLBB speelt en 

de KVBBL. Om deze wedstrijden samen te tellen om te berekenen om te mogen dalen op 
het eind van het seizoen. Daar er sommige niet voldoende wedstrijden spelen in een bond. 
Zodat hij ook niet kan dalen. = Dit kan echter niet 

- Johan =/ 
- Laurent = en word samen gezeten met de andere bond en besproken om evt. de 

lidboekjes af te schaffen en te werken met een lidkaart.  
- Carina = het secretariaat is MET VERLOF van 5 augst t.e.m. 12 augustus 2018 

11. De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun komst 
 
Voorzitter                                                         Voorzitter Sportcommissie 
Etienne Helsen                                                    Laurent Geboers 

Carina Custers 

Bondssecretariaat K.VBBL 

 


