
 

 

 

26-8-2018 

 

Bondssecretariaat K. VBBL 

Verslag  
Algemene Werkvergadering   
Zondag 26 augustus 2018 bij Bc. De Peel   
Aanvang: 10.00 u   
 
Aanwezige Clubs: AB – AP – BK – BH – DK – DL – DP – DS – EM – HH – ND (laattijdig) 
                               PK – RA – TL – VV  
Aanwezige bestuursleden HB +SC: VZHB Etienne, OVZHB Herman, VZSC Laurent, SB Peter, 
                               Secr. Carina, Commissarissen = Marina, Willy, Francis, Leon, Camille en Johan 
 

1. Welkomstwoord 
- Voorzitter HB verwelkomt alle clubs en bestuursleden van het HB en SC 
- We hebben 263 leden verdeeld over 15 clubs om het seizoen 2018 – 2019 te starten 
- Hij wenst iedereen succes en een sportief biljartseizoen 2018 – 2019 toe. 
 

2. Bezinningsmoment  
- We houden een kort bezinningsmoment voor de overleden KVBBL leden afgelopen 

biljartseizoen: Bc. Adelberg = Leppens Tiest (+18/10/17)    
                               Bc. ’t Pelterke = Smeets Herman (+ 24/12/2017) 
 

3. Goedkeuring Verslagen 

• -     Statutaire vergadering 24/6/2018 = OK 

• -     Vergadering HB + SC 18/07/2018 = OK 

• -     Sportbestuurders 5/8 2018 = PK geeft opmerking dat de afspraken die gemaakt zijn 
tijdens de vergadering i.v.m. uitnodigen voor de clubs die een beker inrichten verkeerd in 
het verslag staat vermeld. Herman geeft deze fout toe dat hij dit verkeerd heeft verwoord in 
het verslag  

 
4. Bondskampioenschappen Vrijspel + Finales 

• Klasse 14 – 20 = Lokaal Bc. De Ketsers: donderdag 4/10 en zaterdag 6/10 

• Klasse 23 – 26 = Lokaal Bc. De Ketsers: woensdag   3 /10 en vrijdag    5/10 

• Klasse 29 – 35 = Lokaal K. Bc Vrij Vermaak: donderdag 27/9 en zaterdag 29/9 

• Klasse 38 – 48 = Lokaal Bc. Tijl: woensdag 26/ 9 en vrijdag 28 /9 

• Klasse 54 – 72 = Lokaal Bc. Bloemenhof: woensdag 10/10 en vrijdag 12/10 

• Klasse 80 – Hoger = Lokaal K. Bc De Ster: donderdag 11/10 en zaterdag 13/10 
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5. Interclub 2018 – 2019   

• Is verdeeld over 9 afdelingen  
- 1ste afdeling, 2de afdeling A, 2de afdeling B, 3de afdeling A, 3de afdeling B, 4de afdeling, afdeling 

overband, 3 Band afdeling A en 3 Band afdeling B  
 

6. Contactvergadering KVBBL - KNLBB 
- Meld dat deze zeer goed is verlopen en overloopt de afspraken en mededelingen die plaats 

vonden (zie verslag contactvergadering) 
 

7. Nieuw promotiesysteem gaat in voege in seizoen 2018/2019 
- Dit werd in eerdere bijeenkomsten al grondig uitgelegd  

 
8. Uitleg aanpassing reglementen en puntentabellen 

- Dit kan men lezen op de website  
 

9. Betaling lidgelden  
- Kees meldt dat hij de lidgelden van PK nog niet ontvangen heeft, PK gaat dit navragen 

aan hun secretaris en Kees kijkt het nog eens extra na (kan zijn dat het maandag op de 
rekening kan staan als men op vrijdag heeft gestort. 

10.  De Bondsbladen worden uitgedeeld:  
- Bc. Tijl meldt dat de sluitingsdag verkeerd vermeld staat deze is op Woensdag i.p.v. 

zaterdag  
- Bc. ’t Pelterke meldt dat het telefoonnummer van hun Lid PK06 Seppe Vetere pas 

veranderd is 0468 03 49 43 
       

11. Uitdelen Lidkaarten  
- Elk lid heeft nu een lidkaart i.p.v. lidboekje  
- Geklasseerde spelers hebben een groen kleur, Nieuwe en niet geklasseerde spelers een 

witte kleur. 
 

12. Mededelingen 
- Een nieuw Lid moet 4 wedstrijden gespeeld hebben om aan bondsbekers te kunnen 

meedoen. 
- De speler die in het seizoen promoveert of zich klasseert wordt op de hoogte gebracht 

door het secretariaat KVBBL, speler krijgt een sms dat hij gepromoveerd en tevens ook 
de sportbestuurder/secretaris van de club (deze krijgt ook een mail) er zal dan ook een 
nieuw lidkaart aangemaakt worden en bezorgd aan de sportbestuurder van de club. De 
sportbestuurder is nadien verantwoordelijk dat men deze ontvangt en de oude vernietigd 

- Clubs die de wedstrijdbladen invullen op papier dienen het aanvangsuur per wedstrijd te 
vermelden op het wedstrijdblad (in het vakje waar men vroeger wedstrijd nr. noteerde 
 

- Peter vraagt om de inschrijfformulieren en wedstrijdbladen duidelijk en leesbaar door te 
sturen (foto mag maar moet van goede kwaliteit zijn)  
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13. Rondvraag  
- DL = wenst iedereen veel biljartplezier toe en bedankt de inzet van het HB, SC en het 

secretariaat van KVBBL 
- HH = lidkaarten – lidboekjes (we gaan dit seizoen met lidkaart werken en dan een 

evaluatie maken na het seizoen of we terug naar lidboekje gaan) 
- EM = Had zelfde vraag over de lidkaarten als HH 
- BH = vraagt Badges voor hun nieuwe spelers ook al komt hij van een andere nieuwe 

club  
(Men ontvangt een nieuwe badges als men van club veranderd) 

- DS = de getallen die nu op de website staan zijn die nu correct daar er eerst andere 
punten bij bepaalde spelers stond. 
(De punten zijn nu allemaal juist en aangepast na nazicht welke punten de spelers spelen 
in de andere bonden KBBB – KNLBB e.a. …. 

- VV = Meld dat ze een nieuwe sportbestuurder hebben namelijk Jean Paul Molemans = 
email = cafe.de.klap@telenet.be  
Johan Vandermierde vermeld dat hij op korte termijn een knieoperatie zou moeten 
ondergaan, hij stelt zijn plaats ter beschikking in de bondskampioenschappen, is er een 
speler die deze plaats wil innemen kan contact opnemen met Johan Vandermierde. Zijn 
er geen kandidaten zal hij de wedstrijden die hij nog wel kan spelen, spelen tot dat hij 
uitvalt  

- DP = sluit zich aan bij de mooie woorden van DL  
- PK = Meld dat Thijs François aanwezig zal zijn bij het installeren van hun pc-programma 

men spreekt met peter een datum af  
- DK = zal het nieuwe biljartseizoen starten met een nieuwe uitrusting (kleur ZINC) 
- Laurent Geboers = gaat volgende navragen en onderzoeken = nieuwe speler wanneer 

is deze juist geklasseerd na 4 wedstrijden gespeeld te hebben of nadat hij 4 wedstrijden 
75% van zijn punten heeft gespeeld.  

 
14.  Etienne sluit de vergadering en wenst iedereen een behouden thuiskomst.  
 
 
. Carina Custers 

Bondssecretariaat K. VBBL 
 


