
 

 

 

 

30 - 04- 2019 

Bondssecretariaat K.VBBL 

VERSLAG 
Algemene werkvergadering 

14 April 2019 bij KBC Blauwe Kei 

Aanwezige Clubs  = 

RA - VV - HH - TL - DP - BH - EM - AB - PK – AP - BK 

Verontschuldigd : C.Custers , P.Haenen , A.Joos , L.Kuyken , J Vandemierde 

Afwezige Clubs = DL - DS - NP - DK (als de vaste afgevaardigde niet kan 

aanwezig zijn, dient de club een vervanger aan te duiden , m.a.w. een club kan 

zich niet verontschuldigen voor een vergadering). 

1. Welkom door de voorzitter. 

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

- Monten Patrick  ( Lid van Bc aeroport : AP 12) 

- Agten Frans ( Broer van Louis Agten en schoonbroer van Carina ) 

3. Goedkeuring verslagen ( Algemene Verg 13/01/19 en HB+SC 2/4/19   - 

Toelichting ivm voorstel Staf Vangenechten voor het bondskampioenschap 

overband 

- er wordt gespeeld in 5 poules (van laag tot hoog ) 

- de winnaar van elke poule speelt de finale 

- zodoende is er slechts 1 bondsfinale ipv 3            * dit voorstel werd niet 

weerhouden. 

 



 

 

 

4. Verkiezing HB + SC 

      HB: Herkiesbaar : E.Helsen(vz) P.Haenen (SB) C.Custers (Secr) H.Faes (Pr)           

Niet Herkiesbaar : Kees Theus ( Penningmeester ) 

    SC : Herkiesbaar ; L.Geboers (Vz) J.Vandermierde 

         Niet Herkiesbaar : F.Stalmans 

KANDIDATEN voor het HB  + SC kunnen zich melden voor 23 / 06 /19       

DRINGEND  KANDIDATEN PENNINGMEESTER GEZOCHT 

5. Gezamenlijke competitie 1ste afdeling KNLBB - KVBBL 

     uit onze enquête blijkt dat 7 clubs zijn geïnteresseerd , maar slechts 2 clubs 

zijn bereid om op zaterdag te spelen, we wachten nog op reactie v/d clubs 

KNLBB, in de enquête werden bewust geen vragen gesteld betreffende de 

speelwijze of puntentelling, die bevoegdheid ligt bij de werkgroep KNLBB-

KVBBL 

6. Evaluatie en eventuele wijzigingen 

- in 1ste afdeling willen de clubs terug naar het volledige puntental spelen 

(om tijd te winnen kunnen de ploegen onderling afspreken om vroeger 

te beginnen). 

- voor alle afdelingen geldt dat we zoveel mogelijk in 1 reeks gaan 

spelen, alleen als er meer dan 18 ploegen zijn ingeschreven , zal er in 2 

reeksen gespeeld worden ( LET OP : als er meerdere ploegen van 

eenzelfde club meedoen in eenzelfde reeks, mogen de spelers onderling 

niet van plaats wisselen). 

7. Individuele bondskampioenschappen 3-band : finale’s 

1ste afdeling = Bc Bloemenhof    vr 24/5 + za 25/5                                        

2de afdeling = Bc De Ketsers       vr 17/5 + za 18/5                                                                                       

Tijdens de statutaire verg. op 23 juni 2019 worden de prijzen uitgereikt van de 

interclubcompetitie; de winnaars van elke reeks ontvangen een trofee en de 

nummers 1 en 2 krijgen een set biljartballen. 

 



 

 

 

Beker der voorzitters :                                                                                          

Deze Start 2 Mei bij Bc Rappel    aanspreekpunt wordt Peter Haenen 

8. Het systeem met lidkaarten wordt ook volgend jaar toegepast 

Vanaf volgend seizoen wordt er een systeem uitgedokterd dat men de oude 

lidkaarten kan behouden. 

 

9. Word je als speler en/of getuige opgeroepen om toelichting te geven bij de 

sportcommissie en kom je zonder verwittiging niet opdagen, zal er een 

boete plaats vinden ( 10 € ). 

10.  Hier en daar zijn er wat kleine onduidelijkheden in het reglement, ze zullen 

naar volgend seizoen toe weggewerkt worden. 

11.  Enkele antwoorden op veel gestelde vragen : 

a. een nieuwe speler moet minstens 23 p spelen , pas na het seizoen 

kan  een speler zakken naar een puntental lager dan 23pt ( let wel 

in de ploegenbekers is het laagste puntental 23 ). 

b. Procedure nieuwe aansluiting ( duurt min. 10 dagen ) 

Het juiste formulier moet correct worden ingevuld en ook ondertekend zijn, als 

men eerder al in een andere club heeft gespeeld, ook door deze club. 

Voor spelers v/d KBBB gelieve ook L.Geboers op de hoogte te brengen, dit 

bespaart tijd.  Onvolledige formulieren worden teruggestuurd. 

c. een speler kan geen promotie aanvragen van vrijspel naar kader 

d. spelers welke niet geklasseerd geraken (wegens onvoldoende 

meerekenbare matchen) krijgen op het einde van het seizoen toch 

een klassement aan de hand van hun gespeelde gemiddelde. 

12.  Vanaf volgend seizoen kunnen in Jubileumbekers alleen clubs uitgenodigd 

worden van de KVBBL , KNLBB en KLBB dus  GEEN clubs v/d KBBB. 

13.  Het secretariaat laat ons weten dat vanaf volgend seizoen elke club een 

specifiek email-adres krijgt toegekend, zoals dat nu al bestaat voor de 

sportbestuurder en het secretariaat, op de SV van 23/6/19 zal C Custers een 

en ander toelichten. 

 



 

 

 

 

 

14.  Rondvraag : 

 

De Peel : kunnen we geen tijdslimiet invoeren ( bv 5 min.) voor spelers die aan 

het inoefenen zijn voor elke match? 

 

De Peel :  kunnen we de tombola niet afschaffen en vervangen door een hoger 

lidgeld ? Het probleem is dat veel clubs afhankelijk zijn van hun tombola 

inkomsten om hun budget rond te krijgen (ook al door de verminderde 

sponsortegoeden) , de meeste spelers prefereren overigens een tombola boven 

verhoogd lidgeld. Het Bondsbestuur heeft indertijd de aanbeveling gedaan om 

alleen de 1ste ronde en tijdens de finale rond te gaan met tombola, maar omdat 

de clubs uit de KNLBB elke ronde rondgaan, zijn de meeste KVBBL clubs hier 

niet op ingegaan. 

- Volgend seizoen gaan we ook werken met het elektronisch scorebord 

- Lidkaart E.Nuyts nog niet ontvangen 

15. Voorzitter sluit deze vergadering . 

 

VOLGENDE VERGADERING  23 JUNI 2019  bij BC TIJL    9u30 

 


