
 

 

 

 

25-08-2019 

 
Bondssecretariaat K. VBBL 

 
VERSLAG  
Algemene Werkvergadering K. VBBL 
25 augustus 2019   aanvang 10.00 u  
Lokaal BC. De Peel  
 
Aanwezig: CLUBS = AB, AP, BH, BK, DK, DP, DS, EM, HH, PK, RA, TL, VV, 
      Bestuur & Sportcom = Etienne, Herman,Peter,Camille,Flor,Marina,Johan,Willy ,           
                                           Leon en Carina. 
Afwezige Clubs: Bc. De Leuken en K.Bc Netedal Pro 
 
DAGORDE. 
 
1.Welkomswoord voorzitter. 
De voorzitter heet alle clubs en bestuursleden welkom op de algemene werkvergadering 
en meldt dat we voor het eerst 280 leden hebben onderverdeeld in 15 verschillende clubs 
die zullen starten aan het seizoen 2019 – 2020  
 
2.Beziningsmoment 
Voor Jean Dewingaerden was spelend lid van Bc. Bloemenhof 
Voor Willy Mols bestuurslid-, spelend lid en lokaal uitbater van Bc. Hand in Hand  
Voor de vader van Johan de Laat van Bc. Erasmus   
 
3. goedkeuring verslagen = 
   - vergadering hoofdbestuur – sportcommissie (12 /06/2019 ) = Ok  
   -  Stat. Vergadering 23/6/2019 = Ok 
   -  Sportbestuurders 4/08/2019. = Ok 
   -  Sportcommissie 18/08/2019 = Ok 
 
 
4.Individuele bondskampioenschappen vrijspel +finales. 
      - 124 deelnemers  
      -  in elke reeks plaatsen de eerste 5 zich voor de finale 
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      -  Elke finalist ontvangt een pakket ter waarde van 35 € 
- De eerste ontvangt een trofee + een Speld 
     -     Reeks * 14 – 16 = 9 deelnemers 
               Finale Donderdag 19 sept en Vrijdag 20 sept  
                  Lokaal Bc. Vrij Vermaak 

- Reeks 23 – 26 = 22 deelnemers 
    Finale donderdag 26 sep en zaterdag 28 sept         
       Lokaal Bc. Aeroport 

- Reeks 29 – 35 = 26 deelnemers 
     Finale = woensdag 25 sept en vrijdag 27 sept 
        Lokaal Bc. Tijl 

- Reeks 38 – 48 = 23 deelnemers 
      Finale = woensdag 2 okt en vrij 4 okt  
         Lokaal Bc. Adelberg 

- Reeks 54 – 72 = 23 deelnemers 
      Finale donderdag 3 okt en zaterdag 5 okt 
         Lokaal K. Bc Netedal Pro 

- Reeks 80 – HO = 19 deelnemers  
      Finale = vrijdag 11 oktober en zaterdag 12 okt 
         Lokaal Bc Bloemenhof  

    
 Opmerking = Bc. De Peel hun bestuur vraagt waarom wordt een finale 
afgewerkt in een lokaal waar bijna geen voorronde wedstrijden plaats 
vinden? We hanteren dit jaar een beurtrol, de clubs die nu geen finale 
hebben zullen deze krijgen in de bondskampioenschappen Overband of 
3band.  
 
4.Interclub 2019/2020. 
 
Daar de kalender van 1ste afdeling veel te lang duurt en dat men 4 keer tegen dezelfde 
club speelt trekt Bc. Erasmus zijn ploeg terug in deze afdeling. Dat houdt in dat elke 
wedstrijd in de kalender waar bc. Erasmus staat vermeld vervalt. 
 
Indeling = 1ste afdeling = 6 ploegen 
                   2de afdeling = 17 ploegen verdeeld in 2 reeksen 
                   3de afdeling = 18 ploegen verdeeld in 2 reeksen 
                   4de afdeling = 9 ploegen 
                   Over band = 14 ploegen 
                    3 band       = 15 ploegen  
  Elke winnaar en 2 van elke afdeling krijgt een set ballen + de eerste een trofee 
  LET OP in 2de afdeling en 3de afdeling spelen de 1ste van reeks A  
               Tegen de 1stevan reeks B voor de kampioenstitel op een NEUTRAAL TERREIN 
Dus deze 2 finalisten krijgen de voorziene ballen van deze reeks.  
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5.Bekertornooien KVBBL+KNLBB+KLBB. 
 
KVBBL 
 
Oktober          : K.B.C.Blauwe Kei    : ploegenbeker  
Oktober          : B.C.'T Pelterke         : beker overband 
Half november: B.C. De Peel              : beker overband 
Januari             : BC. Adelberg             : ploegenbeker  
Januari             : BC Tijl                        : ploegenbeker 
Januari          : B.C. De Ketsers           : ploegenbeker 
 
KNLBB 
 
Oktober   : Verbroedering BC                    : Grote beker ( kopman minstens 92 ) 
Oktober   : Koninklijke Neerpelter BC     : Kleine Beker  
Oktober   : Achel BC                                  : Overband beker  
Januari     : K.Peer BC                                 : Kleine Beker 
Januari    :  B.Pieter Breugel BC                  : Grote Beker  
Januari     : K. Moedig vooruit Neerpelt      : Overband Beker 
 
KLBB 
Oktober   :   Cozy Roy                              : Overband Beker  
 
 
6. Uitleg aanpassing reglementen. 
De aangepaste punten staan in het rood vermeld op de website 

- Art. 2.2.16. Hulpstukken mogen alleen gebruikt worden na toestemming van de 
sportcommissie; verlengstukken aan een keu worden beschouwd als hulpstukken. 
Spelers die van de sportcommissie toelating gekregen hebben om een hulpstuk te 
gebruiken, ontvangen van de sportcommissie een attest; dit attest moeten ze altijd 
bij zich hebben, zo kunnen ze te allen tijde bewijzen, dat ze toestemming hebben 
om een hulpstuk te gebruiken 

- Art. 2.3.1. Een speler, die nooit aan een wedstrijd deelnam, zal door zijn club, en 
alleen op haar verantwoordelijkheid, op een puntental ingeschreven worden. 
Nieuwe spelers, zowel mannen als vrouwen, dienen minimum op 23 punten te 
starten; na klassering kunnen ze 1 reeks zakken(20pt); op het einde van het 
seizoen kunnen ze nog 1 reeks dalen. 
Art. 2.3.4. Een speler welke promoveert dient zijn nieuw puntental te spelen 
nadat hij op de hoogte is gebracht door het bondssecretariaat, normaliter vanaf 
vrijdag.  
Art. 2.4.1. Men kan dalen na 1 seizoen (maximaal 1 reeks); indien men 
minimum 6 matchen heeft gespeeld in vrijspel, overband of drieband. 
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Als een speler over zijn matchen niet het gemiddelde heeft behaald 
van 85% van zijn te spelen gemiddelde, dan komt hij automatisch in 
aanmerking om te dalen; let wel, alleen die matchen waarin hij 
minimaal 50% van zijn te spelen gemiddelde heeft behaald 
worden in de berekening opgenomen 
 Door de samenwerking met de KNLBB kunnen spelers die in de beide 
bonden spelen, slechts dalen als men tezelfdertijd in de KVBBL en in 
de KNLBB mag dalen. 
 Men kan dalen zowel in vrijspel, overband en drieband. 
 

- Art. 2.5.6. h) door de samenwerking met de KNLBB, mag de KVBBL 6 
bekers organiseren (waarvan maximum 2 bekers overband), deze 
bekers worden toegekend op de statutaire vergadering; alleen als er 
geen 6 aanvragen zijn, kan er na de statutaire vergadering nog een 
extra beker toegekend worden. 

- Art. 2.7.3. Berekening der te behalen punten: 
Een niet-gekwalificeerde speler (een speler die niet gerechtigd is om deel te 
nemen →bv. een niet geklasseerde 23-tiger in 2de afdeling of een 6o-tiger als 
laatste speler in 1ste afdeling), ontvangt nul punten; zijn tegenstrever bekomt 10 
bonuspunten extra, als hij zijn gemiddelde heeft behaald 

 
7.Betaling lidgelden, uitdelen bondsblad KVBBL en lidkaartjes spelers. 
Kees vraagt aan de clubs om niet te wachten tot het laatste moment van betaling 
daar hij niet kan zien of er betaald was door alle clubs voor aanvang van deze 
vergadering. 
Carina vraagt om de afspraken (het afsprakenblad) na te komen zodat de werking 
tussen de clubs en het secretariaat goed verloopt. 
Lidkaarten met bondsblad wordt uitgedeeld  
De afwezige clubs kunnen hun lidkaarten afhalen bij Kees Theus na eerst 
telefonisch contact op te nemen met Kees 
 

- Aanpassingen Ledenboek ( nagekomen verbeteringen ) 
• Bc Aeroport  = Cafe De Kroeg = 0487-464315. 

                         Email = bcaeroport@kvbbl.be 
• Bc Adelberg = Email Guido Wouters = guidowouters54@gmail.com  

                        Email Ludo Loos = ludo.loos@outlook.be  
• Bc ’t Pelterke =Email  Schrijvers Freddy =schrijversfreddy1@skynet.be 
• Bc Tijl            = Sluitingsdag lokaal Bc Tijl = WOENSDAG 

 
• Bc Achel         = Email = tanjavrijsen1982@gmail.com 
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• DEN TICHEL BC Lokaal : Ontmoetingscentrum “Den Tichel ” v.z.w.,  
             Sint-Trudostraat 76 - 3990 Wijchmaal - Peer. Tel : 011/63.29.79 

Gesloten : Zondagavond. 
Voorzitter : Van Briel Guido, Kersenlaan 2 - 3990 Wijchmaal - Peer. 
 GSM : 0486/88.47.62 - E-mail : guido.van.briel@outlook.com 
Secretaris : Vanheeswijck René, Peerderbaan 49-3  3990 Wijchmaal  
 Tel : 011/63.31.50 - E-mail : rene.vanheeswijck@gmail.com   

 
8.Ontbinding VZW - stemming voor opzegging VZW -uitleg bijlage voor en 
nadelen VZW. 
Etienne geeft extra informatie waarom opzegging VZW, er kan hier nu niet over worden 
gestemd. De juiste procedure moet hiervoor nageleefd worden; word vervolgd!!! 
 
9.Rondvraag  
VV = vragen aan Clement bij aanpassing reglement of de tekst op dezelfde pagina kan 
worden behouden als voordien zodat enkel de aangepaste pagina moet afgehaald worden 
om in de reglementenmap te vervangen. 
TL =/ 
EM =/ 
HH = Overband 1/11 en 11/11 kan dit op een andere dag gespeeld worden; in overleg 
met de tegenstander mag dit verplaatst worden 
DK =/ 
DS = waarom boete geven als men verwittigt bij afwezigheid club op de vergaderingen? 
PK = reglement wijzigingen te laten sturen door het secretariaat naar de clubs toe  
BH = richt vrije beker in start half april 
RA = zal slechts 1 biljart hebben bij start van het seizoen, de BUBBEL TAFEL is weg  
BK =/ 
AP =/ 
AB = niet geklasseerde spelers onderling een kampioenschap te laten spelen in sept om 
hun sneller hun 4 wedstrijden te laten spelen zodat ze geklasseerd zijn voor aanvang van 
de competitie en bekers; dit is echter niet haalbaar. 
Camille = meldt zijn gezondheidsproblemen, we hopen alle dat zijn genezing goed 
verloopt. 
 
10. de voorzitter sluit om 12u30 de vergadering  
 
 
Carina Custers 
Bondssecretariaat K. VBBL  
  


