
Verslag van de vergadering van de sportbestuurders 5/08/2018 in b.c. Aeroport 

Aanwezig: dk, tl, ab, pk, em, bk, dp, bh, vv, ra, ds, hh 

Afwezig    :dl, nd, ap. 

1. De ondervoorzitter verwelkomt de aanwezige sportbestuurders en verontschuldigt onze 

voorzitter en Carina wegens vakantie. 

2. Verslag statutaire vergadering 24/6: geen opmerkingen 

3. Verslag vergadering sportcommissie en hoofdbestuur 18/07: geen opmerkingen 

4. Uitleg van Peter Haenen i.v.m. de individuele bondswedstrijden vrijspel 

Er zijn nog altijd spelers die achteraf hun verlofdagen meedelen. 

Sommige finaledatums vallen dicht opeen, er was gewoon geen ruimte op de kalender. 

Sommige spelers moeten twee dagen na mekaar spelen: dit komt omdat hun tegenstrevers 

maar op welbepaalde dagen kunnen spelen. 

5. Uitleg van Peter Haenen i.v.m. de interclub. 

Er zijn ontzettend veel inschrijvingen(4 meer dan vorig jaar), zelfs de kompetitie drieband 

hebben we moeten splitsen; omdat we tegen half april de hele competitie willen afgewerkt 

hebben,kunnen we  geen halve reeks toevoegen(ook niet bij drieband)  

6. Overzicht van de bondsbekers (er zijn er 6 aangevraagd, waarvan 1 optioneel) 

Aanvang half oktober: de peel(ov), pelterke(ov) en blauwe kei( jubileum vrij 110pt) 

Aanvang december-januari: adelberg(vrij 110pt), tijl(vrij 110pt)en de ketsers(drieb-optioneel)   

PS: b.c. Blauwe kei  gaat de uitnodigingen voor hun beker zelf bezorgen. 

7. Herman Brusselaers geeft een overzicht van de reglementswijzigingen t.g.v. het nieuwe 

promotiesysteem, deze zullen ook op vbbl-site te lezen zijn (let op: ook matchen gespeeld in 

bekers van de klbb aan de maaskant tellen opnieuw mee) PS: het lidboekje wordt vervangen 

door een lidkaart 

8. Rondvraag: 

Ds: mag een 20tiger meedoen in de 2de afdeling interclub? Neen, alleen een 23tiger die 

geklasseerd is mag meespelen en dan nog geforceerd naar 26 

Ab: zou het niet interessant zijn om 1ste afdeling samen met de knlbb een kompetitie in te 

richten? De vraag zal voorgelegd worden aan de contactvergadering met de knlbb op 14/8 

Pk: mogen clubs zelf de uitnodigingen sturen voor de beker die ze inrichten? Art. 2.5.6 is 

hierin zeer duidelijk: alle inschrijvingen dienen naar het bondssecretariaat gestuurd te 

worden, alleen voor clubs, die een jubileumbeker inrichten wordt een uitzondering gemaakt. 

Dp: in navolging van Roel Kesters wordt Rik Leysen onze nieuwe voorzitter; 

       Je mag ploegen van de maaskant uitnodigen voor je beker 

Bh: elke nieuwe speler krijgt van de bond een badge, als je er teveel hebt besteld ,gelieve de 

overbodige badges terug te bezorgen aan de bond; probeer ook zoveel mogelijk de badges te 

recupereren van de spelers die stoppen 



Ra: is het mogelijk om het lidboekje toch te behouden( kalender-telefoonnummers clubs en 

bestuurders- enz.)?We zullen dit voorleggen op de bestuursvergadering 

Tl: Gelieve voor alles wat met het sportieve te maken heeft voortaan contact op te nemen 

met Herman Brusselaers 

Em: voorstel om de interclub  overband en drieband afwisselend om het jaar te 

organiseren,om de druk op de kalender te verminderen. 

        

PS: Er zal geen reglementboekje meer uitgegeven worden, er zullen losse bladen uitgedeeld 

worden van de pagina’s ,die veranderd zijn, het bondsblad zal nog wel uitgegeven worden; 

Peter Haenen gaat in augustus bij elke club met elektronisch scorebord  het nieuwe 

programma installeren  

 

Volgende vergadering:  26/08/2018 in B.C. De Peel 

 

De Ondervoorzitter    De bondssportbestuurder 

 

Herman Brusselaers     Peter Haenen  

 


