
Verslag van de Statutaire Vergadering van 23/6/2019 in BC Tijl 

Aanwezige clubs: AB,AP,BH,BK,DK,DL,DS,DP,EM,ND,PK,RA,TL,VV 

Aanwezige leden van het HB en de SC: E.Helsen, P.Haenen, H.Brusselaers, K.Theus, C.Latet, 

W.Biesmans, L.Geboers, L.Francis en J.V.d.Mierde 

Verontschuldigd: H.Faes, C.Faes, C.Custers, S.Vanbroekhoven, L.Kuyken, F.Stalmans en M.Benaerts 

Afwezig: HH 

1°  Welkomstwoord vanwege de voorzitter 

2°  Bezinningsmoment vanwege onze overleden leden tijdens het voorbije seizoen 

      Ronny Willekens (pk)-(14/10/18); Walter Belmans(hh)-(7/11/18); Patrick Monten(ap)-(1-02-19) 

      Herman Breugelmans(hh)-(22/05/19) en Theo deRuijter(tl)-(24/05/19) 

3°  Goedkeuring verslagen 

      Vergadering HB-SC  van 2 april 2019 in BC de peel:  goedgekeurd 

      Algemene Werkvergadering van 14 april 2019 in KBC blauwe kei: goedgekeurd 

      Vergadering HB-SC van 12 juni 2019 in BC de peel: verslag nog niet beschikbaar 

4°  Jaaroverzicht en prijsuitreiking 

     Kampioenen individuele bondskampioenschappen 

Vrijspel: Klasse 14-20:  Janssen     Marie (dk) 

                Klasse 23-29:  Dierckx     Guy (bk) 

                Klasse 29-35: Geysen      Christoph (bk) 

                Klasse 38-48:  Renckens Cyriel (dp) 

                Klasse 54-72:  Thys          Ronny (nd) 

                Klasse 80-ho:  Claesen    Nathan (ds) 

Overband:      1ste afd:   Van Hout Ludo (ab) 

                         2de afd:   Snoeks      Geert (dk) 

                         3de afd:   Agten        Louis (dk) 

Drieband:              HR:   Van Roey  Tom (ds) 

                                LR:    Goris         Jos (hh)  

     Kampioenen interclubcompetitie 

              1ste afdeling   : B.C. Bloemenhof 

              2de afdeling A: K.B.C. Vrij Vermaak 

              2de afdeling B: B.C. De Ketsers 

              3de afdeling A: B.C. De Ster 

              3de afdeling B: K.B.C. Netedal Pro 

              4de afdeling   : K.B.C. Vrij Vermaak 

              Overband      : B.C. De Ketsers 

              Drieband A   : K.B.C. Blauwe Kei 

              Drieband B   : K.B.C. Vrij Vermaak 



     Beker Memorial Toine Schepkens:  winnaar: B.C.’T Pelterke 

     Bekertornooien 

     In de bekertornooien KVBBL namen 177 ploegen deel,  waarvan 102 KVBBL, 69 KNLBB, 4 KLBB  

     en 2 KBBB; dit is een status- quo  tov vorig seizoen ; ( let wel: er waren maar 5 bekers)  

 

     In de bekertornooien KNLBB  namen 203 ploegen deel , waarvan 69 KVBBL, 123 KNLBB en 11 KLBB 

     ( dit zijn er 20 meer dan vorig seizoen)  

     Winnaars ploegenbekers KVBBL 

     Beker “Memorial  Fr.Faes”             in K.B.C. BLauwe Kei: B.C. Erasmus 

     Beker Overband “ J.Jansen”           in B.C. De Peel          : K.M.V.Neerpelt 

     Beker Overband “ Peltri”                in B.C.’T Pelterke     : K.Neerpelt B.C. 

     Beker “Memorial  Tiest Leppens” in B.C. Adelberg        : B.C.Bloemenhof 

     Beker “Memorial  F.Cluysen”          in B.C. Tijl                 : B.C. De Ketsers 

     Winnaars ploegenbekers KNLBB 

     Beker KNBC                                : B.C. ’T Pelterke 

     Beker K. Achel  B.C.                  : K.Neerpelt B.C 

     Beker K. Peer B.C.                     : K.M.V. Neerpelt 

     Beker K. Bocholter B.C.            : IB Stokkem 

     Beker Overband Hamont B.C. : Heuvel  Sport 

     Beker K.M.V. Neerpelt              : K.Peer B.C. 

5°  Verslag van de penningmeester Kees Theus 

We draaien dit seizoen break-even, zodat er geen nood is om de bijdragen en inkomsten te 

verhogen; de rekeningnazieners ( van bc adelberg) bevestigen het uitstekende werk van Kees, de 

boekhouding is transparant en volledig in orde; volgend jaar is het de beurt aan BC Aeroport om de 

rekeningnazieners te leveren ( zoals vorig jaar is afgesproken gaat elke club om beurt de boeken 

controleren );  

6°  Vaststellen bijdragen en inkomsten 

Alles blijft zoals het was                                                                                                                                

Lidgeld: 15€ ( indien een speler geen enkele match gespeeld heeft, krijgt de club 7.5€ terug ) 

Inschrijvingsgeld overband en drieband: 4€ ( vrijspel is gratis ) 

Inschrijvingsgeld bondsbekers: 10%  van het inschrijvingsgeld 

De boetes blijven ongewijzigd                                                          

7°  Vaststellen prijzen bondsfinales en interclub 

Geen wijzigingen 

Bondsfinales: de 5 finalisten ontvangen een voedingskorf ter waarde van 35€ 

Interclub        : de nummers één en twee ontvangen 1 stel  biljartballen 

Beker der voorzitters: voedingskorf per finalist 



8°  Wijzigingen die HB+SC gaan doorvoeren voor het seizoen 2019/2020 

*In ‘ interclub 1ste afdeling’ spelen alle spelers terug naar hun volledig puntental ,( het staat de clubs 

vrij om onderling een vroeger aanvangsuur af te speken )  

*Alleen als er in interclub in een afdeling  meer dan 18 inschrijvingen zijn, zal de afdeling in 2 reeksen 

gesplitst worden ( let wel: als een club aantreedt met 2 ploegen in dezelfde reeks, dan kan een 

invaller maar in 1 van de 2 ploegen invallen ); een club kan slechts 2 ploegen per afdeling of reeks 

inschrijven 

*De maand januari zal opnieuw vrijgehouden worden voor het BK overband, ( de clubs hebben hier 

per stemming -11/3- over beslist); alleen de ploegenbekers vinden verder doorgang 

9°  Bondsfinales 

*Voor 15 juli 2019 moeten de clubs aangeven welke bondsfinale ze willen organiseren; als er meer 

gegadigden zijn voor een welbepaalde reeks, is er een beurtrol voorzien; ook clubs die 2 biljarts 

hebben mogen zich kandidaat stellen voor het organiseren van een bondsfinale uit de lagere reeksen 

*Reeksen waarbij de finales gespeeld worden in een lokaal met 2 biljarts  

vrijspel     : 54/72 en 80-hoger 

overband: 1ste en 2de afdeling 

drieband : alle afdelingen 

*Als er geen kandidaten zijn, wordt een club door de sportbestuurder aangewezen  ( een club kan 

een finale niet weigeren) 

*Als een bondsfinale wordt georganiseerd op 2 biljarts, zullen de de 4 eerste partijen ten alle tijde op 

twee biljarts gespeeld worden (geen 2 partijen op 2 biljarts en dan 3 partijen op 1 biljart ) 

* De formule van de beker der voorzitters blijft behouden 

10° Statuten KVBBL 

Er zullen stappen ondernomen worden om de KVBBL om te vormen van een VZW naar een ‘Feitelijke 

Vereniging’ 

11° Het specifiek e-mailadres voor elke club 

*Elke club krijgt een specifiek e-mailadres, elke correspondentie zal naar dit emailadres  gestuurd 

worden; elk bestuurslid kan inloggen op dit e-mailadres, zodat niet alleen de sportbestuurder maar 

ook de andere bestuursleden automatisch alle correspondentie ontvangen ; het is nog niet verplicht, 

maar voor het secretariaat en de bondssportbestuurder zou het de zaken vergemakkelijken; 

bovendien als een sportbestuurder wegvalt in een club, blijft de club toch alle informatie ontvangen 

* Procedure voor het inloggen van het nieuwe e-mailadres 

aanmelden via: https://beta-webmail.combell.com/? Task-login 

loginnaam en wachtwoord: staan op het papiertje ,dat de clubs ontvangen hebben( je kan je 

wachtwoord zelf aanpassen ) 



12°  Verkiezing beheerraad 

HB: Herkiesbaar        : Etienne Helsen-Peter Haenen-Carina Custers-Hans Faes-Leo kuyken 

       Niet herkiesbaar: Kees Theus  ( Kees blijft op post tot er zich een nieuwe kandidaat aandient)     

SC: Herkiesbaar         : Laurent Geboers-Johan V.D.Mierde 

        Niet herkiesbaar: Francis Stalmans 

        Verkozen              : Willy Biesmans ( komt over van het hoofdbestuur) 

bedankt Kees voor je tomeloze inzet gedurende al die jaren, chapeau!!! 

13° Formulieren en gegevens die voor 15 juli moeten opgestuurd worden naar het 

secretariaat 

*  Formulier met daarop spelers, die niet wensen te zakken 

*  Ledenlijst : C.Custers  heeft elke club een ledenlijst bezorgd; gelieve deze grondig na te kijken en 

dan pas terug te sturen( let vooral op de constant veranderende e-mailadressen); wat betreft de 

nieuwe leden ,vergeet niet om het daartoe bestemde inschrijvingsformulier in te vullen ( dit vind je 

op onze site onder de rubriek afhalen ) 

*inschrijvingen in de bondskampioenschappen vrij spel en interclub ( P.Haenen zal de clubs een 

inschrijvingsformulier bezorgen) 

14°  Bondsbekers welke in het seizoen 2019-2020 zullen doorgaan 

Oktober            : K.B.C.Blauwe Kei: ploegenbeker  en B.C.’T Pelterke: beker overband 

Half november:  B.C.De Peel         : beker overband 

Januari               : BC. Adelberg       : ploegenbeker  en BC Tijl                :ploegenbeker 

Februari             : B.C. De Ketsers   : ploegenbeker 

15°  Prijsuitreiking 

16°  Rondvraag 

*DePeel: we hebben een niet –gekwalificeerde 23-tiger  opgesteld  in 2de afdeling, de speler in 

kwestie kreeg hiervoor 0 punten, waar staat dit in het reglement?  

Dit staat inderdaad niet duidelijk vermeld in het reglement, het was een beslissing van de SC; 

We gaan dit zeker in het reglement inpassen                                                                                                

*De Ster: we vinden het een schande dat bc de ster een boete kreeg toebedeeld voor afwezig te zijn 

op de AV van 14/4 in de blauwe kei; Alois Joos was plots ziek geworden en heeft zich dan ook 

verontschuldigd; 

We begrijpen de verontwaardiging van bc de ster, maar we hebben in het verleden de clubs 

aangeraden om 2 afgevaardigden aan te duiden, zodat er één kan invallen, veel clubs komen 

trouwens nu al met zijn tweeën naar de vergaderingen                                                                    

*Netedal: we waren wel degelijk aanwezig op de laatste AV en toch hebben we een boete gekregen 

Dit is correct, we zullen dit rechtzetten*                                                                                               

E.Helsen: Bc Aeroport heeft een nieuw lokaal: “café de kroeg” Oudestraat 10 Peer 

 

Volgende Vergadering: Vergadering van de sportbestuurders  4/8/2019 in Bc ‘T Pelterke  


