
 

 

 

 

11-11-2018 

 

Bondssecretariaat K. VBBL 

 
 
Bestuursvergadering 11/11/18  Lokaal Bc ’t Pelterke 
 
Sportcommissie:  

- Aanwezig = Flor, Francis Stalmans, Johan Vandermierde, Marina 
- Afwezig = Leon Francis 

Hoofdbestuur; 
- Aanwezig = Etienne, Herman, Camille, Peter, Kees, Willy, Carina  
- Verwittigd afwezig = Hans, Sofie  
- Afwezig = Leon Kuyken  

 

 
Aanvang 10 u 00 (Sportcommissie) 

- Sportcommissie bespreekt de afzeggingen in de Bondskampioenschappen Vrij spel (Zie later in 
het verslag punt 4) 
 

Aanvang 10u30 (Hoofdbestuur + Sportcommissie) 
 

1. De Voorzitter verwelkomd de aanwezige bestuursleden 
 

2. Bezinningsmoment voor het overlijden van volgende KVBBL leden  
              PK02 Willekens Ronny (14 okt ’18) en HH11 Belmans Walter (+7 nov’18)  
 

3. Op de verslagen van 26/8 /18 en 23/08/18 zijn geen opmerkingen 

• Alg. Werkvergadering bij Bc. De Peel      26/08/2018  

• Contact vergadering KVBBL - KNLBB   23/08/2018  
 

4. Beslissing sportcommissie 
 

- VFF – OFF – FF  Bondskampioenschappen Vrijspel 2018 -2019 
 

VFF = DS14 Van Gestel Karel, BK09 Michiels Frank, EM19 Geenen Louis, HH11 Belmans 
Walter, DP08 Goossens Marcel, DL01 Haex Pierre, RA12 Put Vital,  
OFF = EM09 Kayar Mehmet wordt omgezet naar FF zonder boete daar hij hals overkop naar 
zijn vaderland is moeten afreizen door ziekte van familielid  
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FF = DK31 Reynders Etienne daar hij niet akkoord ging met de te spelen punten die werden 
opgelegd voor zijn overband discipline is hij deze BK vrijspel niet gaan spelen daar hij wel 
verwittigd had krijgt hij een boete van 22 €, gebeurd dit terug in de toekomst volgt er ook een 
schorsing. 
VFF-finale = 80+ = AB06 Wouters Guido en AB05 Van Hout Ludo 
                     23 – 26 = DK07 Gielen Flip 
Er zal in de toekomt gevraagd worden aan de sportbestuurder de finale datums te laten weten 
voor aanvang van de inschrijvingen zodat men rekening kan houden of men wel of niet inschrijft 
en de finale kan meespelen. 
 

- Wedstrijd 2de afdeling A Bc. De Peel – K. Bc Vrij Vermaak  
Speler VV05 Sevens Koen speelde 20 p, daar er in 2de afdeling de eerste persoon 26 dient 
tespelen zullen de behaalde punten herrekent en aangepast moeten worden moeten in de 
uitslag. 

- Wedstrijd3de afdeling B Bc. Adelberg – Bc. Pelterke  
2 wedstrijden werden door foute handelingen niet opgeslagen en zijn dus kwijt. 
Pelterde is bereid om deze 2 wedstrijden terug te her spelen het secretariaat zal een mail 
sturen met dit voorstel naar Bc. Adelberg. Is Adelberg niet bereid om deze terug te spelen 
krijgen zij 0 punten voor deze wedstrijden en Pelterke 110 p. Er zal gevraagd worden naar 
enkele datums zodat ’t Pelterke hieruit een keuze kan maken. 

- Wedstrijd 4de afdeling Bc. Hand in Hand – Bc. Bloemenhof 
Speler van BH15 Broekhoven Nico verwittigd na telefonisch contact dat hij niet tijdig 
aanwezig kan zijn om zijn wedstrijd tespelen.  Er wordt een Boete van 4€ aangerekend. 

- Promotie BH11 Geuens Marc   44 ?? nadien 41  
Door een foute notering op de samenvatting van het wedstrijdblad van Bc. Erasmus 10 
beurten i.p.v. de gespeelde beurten van 13 beurten was BH11 eerst gepromoveerd naar 44 
punten. Na melding van deze speler dat hij 13 beurten had gespeeld werd het wedstrijdblad 
dat normaal telkens moet bijgestuurd worden bij de samenvatting op gevraagd bij Bc. 
Erasmus.  
Na herberekening van 13 beurten promoveert BH11 naar 41 p i.p.v. 44 p. 
Er wordt gevraagd om nogmaals een mail testuren naar Bc. Erasmus om steeds het volledige 
blad door testuren zodat het secretariaat kan terugvallen bij onduidelijkheden. 
 

 
5. Reeks indeling Overband  

Er wordt gevraagd aan de sportbestuurder om de reeksen Overband tegen volgend seizoen 
anders in te delen. Klasse 26 moet in 2 de afdeling ingedeeld worden. 
Indeling dit seizoen =  
3 de afdeling 33 spelers – 2 de afdeling 27 spelers – 1 ste afdeling 34 spelers 

 
6. Wedstrijdbladen  

Deze worden de laatste week goed binnen gestuurd, het secretariaat vraagt nogmaals om 
duidelijke te schrijven en heel het wedstrijdblad door te sturen niet enkel de samenvatting. 
Bc. Erasmus deed hier echter erg moeilijk over.  
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7. Website Nieuwe Provider 

Alle pc’s dient te worden aangepast, Peter was hier al mee bezig. 
Daar we nu een betalende website hebben zodat deze niet meer uitvalt kunnen we ook werken 
met persoonlijke e-mails aangaande de KVBBL-functies, bestuursleden, Clubs enz. …… 
Peter maakt hier reeds gebruik van sportbestuurder@kvbb.be  
Het secretariaat gaat hier ook gebruik van maken (vanaf 1/1/2019). Men wordt hiervan tijdig 
op de hoogte gebracht en er zal een overgangsperiode ingelast worden.  
Het voorstel is om evt. elke Club een email adres toe te wijzen VB = bc.adelberg@kvbbl.be 
   Het voordeel hiervan is dat de correspondent van de club enkel de gegevens aan de 
desbetreffende persoon moeten worden doorgegeven, zodat de club met hetzelfde email adres 
kan blijven werken. (Het wachtwoord kan worden aangepast). 
  

8. Contact vergadering KVBBL – KNLBB 
- 3 band bekers moeten worden gespeeld met 3 spelers.  
- Een speler die gedurende 2 seizoenen geen enkele wedstrijd gespeeld heeft in overband of 3 

band mag 1 categorie zakken in deze disciplines maar echter nooit minder dan de punten in de 
vergelijkingstabel . Dit gaat pas in van het seizoen 2019 - 2020 

 
9. Reglement Website 
      De reglementen dienen dringend te worden aangepast op de website  
       
10. Rondvraag  

• Kees = Meld dat hij aan het laatste seizoen bezig is als penningmeester, kandidaten mogen 
zich reeds melden  

• Flor = Leon Francis zijn telefoonnummer klopt niet bij de bestuur lijst sportcommissie  
           Nieuwe uitbater Lokaal Bc. Bloemenhof/ K. Bc Rappel = 0484882747 (Erkan) 
           Elk nieuw lid moet het inschrijvingsblad ondertekenen  

• Camille = vraagt of nieuw lid BH24 Snoks Henri mag spelen daar hij al 3weken is  
             Ingeschreven. Het secretariaat meldt dat de inschrijvingsprocedure tot 10 dagen kan  
             duren en dat dit volledig in orde is en dat zijn lidkaart reeds enkele dagen geleden  
             was verstuurd (door staking post is deze echter nog niet aangekomen) 

• Peter = Vraagt of het evt. bespreekbaar is om een kleine lidkaart bij een andere club te  
              mogen aanschaffen om met deze club mee te gaan bekeren  

• Marina = Witte lidkaarten is verwarrend. Een speler die nog niet geklasseerd is heeft een  
                      witte lidkaart maar mag na 4 wedstrijden te hebben gespeeld wel mee gaan  
                      bekeren. Kan dit op een andere manier worden bekend gemaakt. 

• Francis = Heeft het nut om de sportcommissie en het hoofdbestuur apart te houden daar  
                erin de gezamenlijke vergadering dezelfde punten worden behandeld of aangepast  
                aangaande de sportcommissie. 

                                 Stelt voor om ieder club een aangepast reglement te bezorgen, dit is nodig daar er  
                                 veel is veranderd door het nieuwe promotie systeem. Dit zal in orde gemaakt 
                                 worden. 
 

mailto:sportbestuurder@kvbb.be
mailto:bc.adelberg@kvbbl.be
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• Herman = - vraagt om een wedstrijdschema op te maken bij finale BK om geen discussie   
                     te hebben nadien. Er zal in de toekomst altijd op 2 biljarts gespeeld worden als  
                     er 2 biljarttafels aanwezig zijn welke klasse er ook wordt gespeeld. 

                       Kan het inschrijvingsformulier nieuwe speler worden aangepast zodat ook het   
                       email adres kan worden genoteerd 
 

11. Afsluiting vergadering  
Etienne bedankt iedereen voor hun aanwezigheid  
 
 

VOLGENDE  ALGEMENE WERKVERGADERING  
ZONDAG 13 JANUARI 2019   LOKAAL HAND IN HAND 

 
 

Carina Custers 

Bondssecretariaat K. VBBL 

 


