
 

 

 

 

06 - 08- 2019 

Bondssecretariaat K.VBBL 

VERSLAG 
 Vergadering van de sportbestuurders in BC Aeroport   (4/08/2019) 

 

Aanwezig: BK, DK, BH, DL, DP, EM, AB, VV, HH, DS, AP ,RA , TL, PK, 

W.Biesmans,L.Geboers,P.Haenen en E.Helsen 

Verontschuldigd: C.Custers    Kuyken L.   

  

1° Welkomstwoord vanwege de bondssportbestuurder P.Haenen 

 

2° Bezinningsmoment voor onze overledenen:                                                                 

J.Dewingaerden(BH); A.Delaet( vader van J.Delaet(EM) ); A.Antonissen( 

moeder van Ingrid(lokaalhoudster van BC Tijl)) en de vader van Erik 

Janssen(DK) 

 

3° Bespreking van het verslag van de statutaire vergadering van 23/06/19 in 

bc tijl 

 

Er zit een foutje in punt 8°; i.t.t. wat er in het verslag staat, hebben de clubs 

beslist om de interclubkompetitie niet te onderbreken in januari !!! 

 

4° Het ledenaantal: er zijn 278 leden ingeschreven 

 

5° Bondskampioenschappen 

 

*We hebben alweer moeten vaststellen, dat 5 clubs te laat waren met hun 

inschrijvingsformulieren 

*De kalenders en de finaledatums staan al op de website, maar tot 11/08/19 

kunnen er zich nog wijzigingen voordoen, daarna zijn alle kalenders definitief 



 

 

 

*Er kan niet altijd voldaan worden aan de beletdagen, die de spelers hebben 

opgegeven  (bv.: alleen vrijdags spelen)  

*Spelers kunnen onderling hun matchen wisselen, maar op voorwaarde dat men 

alle matchen onderling wisselt 

*Spelers kunnen onderling een andere wedstrijddatum afspreken, maar nooit 

later dan de laatst wedstrijddag op de kalender van die periode . 

*Bij elke wijziging dienen de tegenspelers, de bondssportbestuurder, het lokaal 

en de inrichtende club op de hoogte gebracht worden 

*er zijn 124 inschrijvingen: 14-23=9 //23-26=22 //29-35=26// 38-48=25 //54-

72=23 //80-HO=19 

 

6° Interclubkompetitie 

*We hebben de 2de afdeling en 3de afdeling toch moeten opsplitsen in 2 reeksen, 

omdat er onvoldoende  wedstrijddagen beschikbaar waren; er is een  derde  

speelronde toegevoegd,omdat anders de kompetitie al in februari zou zijn 

afgelopen  

*Er kan niet altijd gespeeld worden op de voorkeurdagen, die de clubs 

vooropgesteld hebben,er is wel zoveel mogelijk rekening mee gehouden; 

matchen mogen uitgesteld worden, maar nooit later dan één week ( vervroegen 

kan ook); bij elke wijziging dient de bondssportbestuurder onmiddellijk op de 

hoogte worden gebracht 

*Aantal inschrijvingen: 80 

   1ste afd=7  //2de afd =17 //3de afd=18 //4de afd=9  //overband=14 //drieband=15 

 

7° Correspondentie met het secretariaat en de bondssportbestuurder 

*Verscheidene clubs gebruiken nog altijd het persoonlijke  e-mailadres van 

P.Haenen en C.Custers;gelieve in het vervolg  te corresponderen via de e-

mailadressen van de bond: 

                voor de bondssportbestuurder:  sportbestuurder@kvbbl.be  

                 voor het secretariaat                  : secretariaat@kvbbl.be  

 

 

8° E-mailadres toegekend aan de clubs 

*De meeste clubs hebben hun toegekend e-mailadres al  geïnstalleerd en zijn 

bereid dit e-mailadres als correspondentieadres te aanvaarden, we vragen hen 

echter dit via e-mail aan het secretariaat te bevestigen 

*de e-mails verzonden naar dit specifieke e-mailadres zitten in de webmail 

‘combell.com’ in google en komen niet automatisch in je inbox terecht, maar je 
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kan ze vrij eenvoudig op je werkblad plaatsen. 

procedure: a→zet de webmail ‘combell.com’ in je favorieten in google 

                     b→ga naar de titelbalk,ga met je muis op de titel ‘combell.com’ 

staan ,hou je linkermuis in  en sleep de titel naar je werkblad  

 

9° Aanvraag van BC Bloemenhof voor het inrichten van een ploegenbeker  

       ‘Memorial  Jean DeWingaerden’ 

Helaas kunnen we deze aanvraag niet valideren, omdat we gebonden zijn aan de 

afspraak met de KNLBB ; we mogen maar 6 bekers organiseren en die werden 

al toegekend op de ST.VERG. 

 

10° Het Bondsblad 

Het secretariaat heeft elke club een afschrift van de adressenlijst aan de clubs 

bezorgd, kijk alles goed na en vermeldt de fouten  aan het secretariaat ( op 6/8 

gaat het bondsblad naar de drukkerij) 

 

11° Ontbinding van de KVBBL als VZW 

Procedure: op een algemene werkvergadering moet er een stemming gebeuren 

onder de clubs; als er een meerderheid is van meer dan 50% kan de VZW 

ontbanden worden; dit thema zal dan ook op de dagorde gezet worden van 

volgende A.V. in bc de peel (25/8/19) 

 

12° De volgende statutaire vergadering zal doorgaan op zo 14/6/20 in bc tijl 

 

13° Mededelingen van de werkgroep KVBBL-KNLBB 

*Vanaf volgend seizoen komt een speler in aanmerking om te zakken als hij 

over alle  matchen niet het gemiddelde heeft behaald van 85% van zijn te spelen 

gemiddelde( matchen, waarin geen 50% van het te spelen gemiddelde werd 

behaald tellen niet mee) 

* Men moet 6 matchen gespeeld hebben om te kunnen zakken 

*De werkgroep gaat de modaliteiten vastleggen om te komen tot een 

gemeenschappelijke        ‘KVBBL-KNLBB’ kompetitie in 1ste afdeling in het 

seizoen 2020-2021 

 

 

14° Hulpstukken 

Spelers die van de sportcommissie toelating gekregen hebben om een hulpstuk 

te gebruiken, zullen van de sportcommissie een attest bekomen; dit attest 



 

 

 

moeten ze altijd bij hebben, als ze gaan spelen; zo kunnen ze ten alle tijde 

bewijzen, dat ze toestemming hebben om een hulpstuk te gebruiken; 

de attesten zullen afgeleverd worden op de A.V. in bc  depeel  

 

 

14° Rondvraag 

De peel:- Zou de bond geen opleiding kunnen organiseren voor scheidsrechters? 

                ( P.Haenen gaat dit bekijken) 

              - Wij gaan ook starten met het elektronisch scorebord 

Adelberg: Als een speler overkomt van een club uit de KNLBB, waar hij ook 

blijft spelen, waarom   moeten we dan het overgangsformulier nog invullen? 

we kennen zijn punten en hij heeft geen schulden ( hij is niet gestopt);  

De sportcommissie zal dit bekijken 

Volgende Vergadering: Algemene Werkvergadering in Bc De peel  op 25/8/19 

te 10h  

   

 


