
 

 
 

 

 

26-6-2018 

 

Bondssecretariaat K.VBBL 

 

Verslag Statutaire vergadering voor Clubs en Leden van de K.VBBL  

Zondag 24 juni 2018 bij Bc. Tijl 

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

Verontschuldigd: DL,  

Aanwezig HB: Etienne Helsen, Herman Brusselaers, Kees Theus, Camille Latet, Peter Haenen 

Verontschuldigd: Hans Faes, Clement Faes, Carine Custers, Sofie Vanbroekhoven. Leo Kuyken 

Aanwezig SC: Laurent Geboers, Francis Stalmans, Marina Beenaerts, Johan Vandermierde. 

Verontschuldigd: Leon Francis 

1.Welkomswoord voorzitter. 

Alle clubs worden verwelkomt op de laatste en belangrijkste vergadering van het seizoen, De aanwezige 
leden op de vergadering geven een applaus voor het HB + SC voor het geleverde werk. 

2.Goedkeuring verslagen. 

Algemene werkvergadering van 15 april 2018 in Blauwe Kei  

Verslag vergadering HB + SC van 10/06/18 in T’Pelterke 

De verslagen worden goedgekeurd nadat er gemeld is dat DL05 Claes Kris ook mag dalen naar 18p 

3. Jaarverslag en prijsuitreiking 

Kampioenen bondskampioenschappen  

Vrijspel 

-  Klasse 23 – 26 = PK18 Vlems Jean 

-  Klasse 29 – 35 = DP01 Kesters Roel 

-  Klasse 38 – 48 = BH13 Vanhee Christian 
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-  Klasse 54 – 72 = BK01 Geboers Laurent 

-  Klasse 80 – HO = AB07 Wouters Guido 

Overband 

- 1ste afdeling = DS13 Geerts Bert 

- 2de afdeling = DK13 Van Beek Kristof 

- 3de afdeling = HH27 Vervloesem Eddie 

Drieband 

- Hoge reeks = DS03 Deckx Guido 

- Lage reeks = DS14 Kenis Dirk 

Winnaars Interclub 

- 1ste Afdeling = B.C.Bloemenhof 

- 2de Afdeling A = B.C. De Peel 

- 2de Afdeling B = K.B.C. Netedal Pro 

- 3de Afdeling A = K.B.C. Rappel 

- 3de Afdeling B = K.B.C Netedal Pro 

- 4de Afdeling = BC De Ketsers  

- Overband = K.B.C Rappel 

- Drieband = B.C. Tijl  

Winnaar Beker der Voorzitters  

- K.B.C Rappel  

Bekertornooien 

In de bekertornooien KVBBL namen 193 ploegen deel, waarvan 116 KVBBL en 72 KNLBB +5 KLBB. Dit 
zijn 14 ploegen meer dan vorig jaar. 

  In de bekertoernooien KNLBB namen 183 ploegen deel waarvan 68 KVBBL,102 KNLBB +13 KLBB. Dit 
zijn 28 ploegen minder dan vorig jaar. 

2 bekers werden gewonnen door Clubs aangesloten bij de K.VBBL 

- Bc. ’t Pelterke = Beker ’T Pelterke 

- Bc. Blauwe Kei = Beker Bc. Adelberg 

-  

4. Spelers die mogen dalen seizoen 2018-2019.  

  De lijst (voorlopige ) staat op de website. Spelers die niet willen dalen of willen stijgen of om een gegronde 
reden willen dalen doorgeven voor 15 juli 2018.  
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  Nieuwe spelers beginnen aan 23 punten (zowel de heren als de vrouwen) na klassering kunnen ze 1 reeks 
dalen naar 20. Op het einde van het seizoen kunnen de heren naar 18 dalen en de vrouwen naar 14 punten. 
De minpunten voor de heren is 18 punten en voor de vrouwen 14. 

Ook moet de ledenlijst grondig worden nagekeken dient teruggestuurd met de nodige verbeteringen voor 15 
juli 2018. 

5.Verslag van de penningmeester Theus Kees.  

De rekeningnazieners Helsen Etienne en Beenaerts Marina keurden eensluidend het financieel verslag goed 
en wensen Kees proficiat voor het puike werk. Er dient opgemerkt te worden dat op heden nog 2 clubs hun 
rekening niet betaald hebben. De statutaire vergadering keurt vanaf seizoen 2018/2019 voor een laattijdige 
betaling een boete van 10% goed op de openstaande rekening. Na analyse van de resultaten van seizoen 
2017/2018 en na het uitlichten van de éénmalige kosten draaien wij break-even. 

     5.1.Benoeming rekeningnazieners 2018/2019.  

Na een klacht dat het steeds dezelfde rekening na zieners zijn keurt de statutaire vergadering een beurtrol per 
club goed = Seizoen 2018/2019 zal dit BC Adelberg zijn. 

       5.2.Vaststellen bijdragen en inkomsten.  

Aangezien de KVBBL break-even draait blijft alles zoals het was. Lidgeld 15€ per speler. De club krijgt 7,5€ 
terug indien de speler geen matchen speelt. Inschrijvingsgeld bondsbekers 10% van het inschrijvingsgeld. 
Inschrijvingsgeld bondskampioenschappen 1band en 3band 4€per speler. (vrijspel is gratis). Boetes: te laat 
toekomen wedstrijdbladen is 4 euro voor te laat + 1 euro extra per dag. 

6.Vaststellen prijzen bondsfinales en interclub.  

Bondsfinales = Voedingskorven 35€ per korf in BK. voor de 5 finalisten. Interclub = de beker voor de 

1ste plaats. De 2 eerste per reeks ontvangen 1 stel biljartballen. Beker der voorzitters = Voedingskorf 

voor de 2 finalisten en een beker voor de winnaar. 

7.Wijzigingen die HB+SC gaat doorvoeren seizoen 2018/2019. 

Naar aanleiding van het nieuwe promotiesysteem van de KVBBL/KNLBB moeten er een aantal 
reglementspunten worden gewijzigd. Deze reglementswijzigingen zullen toegelicht worden samen met de 
voorstelling van het nieuw promotiesysteem op de vergadering van zondag 1 juli 2018 om 10 u. bij BC. 
Blauwe kei. 

 8.Bondsfinales die in de clubs zullen doorgaan.  

14/26 -29/35 -38/48 -54/72-80+ overband 14/26 -30+ drieband lage reeks en hoge reeks. De toewijzing 
van de finales BK. Vrijspel zal gebeuren op de vergadering van de sportbestuurders. Geen enkele club kan 
weigeren om de bondskampioenschappen hun lokaal te laten doorgaan. 

Voor vrijspel zal de sportbestuurder nagaan aan de hand van het aantal inschrijvingen als er een extra reeks 
14-20 wordt toegevoegd. De sportbestuurder zal ook onderzoeken als BK 1band +3band meer gespreid kan 
worden zodat de interclub niet langer stilligt dan max.14 dagen. 
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9.Reeksen in interclub. 

De clubs kunnen inschrijven in: 1ste-2de-3de en 4de afdeling vrijspel, overband en drieband. De reeksen 
worden bepaald naargelang het aantal inschrijvingen.  

10.Statutaire vergadering KVBBL. 

De statutaire vergadering zal terug doorgaan de 2de zondag van juni zoals in de statuten vermeld staat. Voor 
seizoen 2018/2019 zal de statutaire vergadering doorgaan op de 3de zondag van juni gezien het de 2de 
zondag Pinksteren en Vaderdag is. 

 11.Statuten KVBBL. 

 Hans Faes heeft de statuten in orde gebracht zodat alles weer optimaal kan functioneren. 

12.Ledenlijst seizoen 2018/2019. 

De clubs moeten de ontvangen ledenlijst grondig nakijken, verbeteren, aanpassen en terugsturen naar 
het secretariaat voor 15 juli 2018. De spelers die in andere bonden spelen dienen hier ook opgenomen te 
worden met naam bond, club+lidnr.Tsp punten De clubs die geen nieuwe ledenlijst ontvangen hebben 
kunnen deze aanvragen bij Mw. Carina Custers. 

13. Beker der voorzitters. 

De speelformule blijft hetzelfde. KBC.Rappel won tegen BC. Vrij Vermaak de finale in BC Tijl dit jaar. KBC 
Rappel zal volgend jaar de beker inrichten.  

14.Verkiezing beheerraad (HB+SC). 

HB: Herkiesbaar in 2018 = Herman Brusselaers, Sofie Vanbroekhoven, Camille Latet. Zij worden door de 
statutaire vergadering unaniem herkozen. Nieuw kandidaat Biesmans Willy(VV) wordt door de stat 
vergadering ook unaniem gekozen als commissaris in het HB. 

SC Herkiesbaar in 2018 = Marina Beenaerts en Leon Francis. Zij zijn alle 2 unaniem herkozen op de stat 
vergadering. 
 

15.Privacyverklaring KVBBL. 

 
    GDRP stuk is opgenomen. 
    2 extra links zijn voorzien op de website. 
    Privacy website+privacy spelers. 
    

16.Nieuw promotiesysteem KVBBL-KNLBB. 
 
   Gaat in seizoen 2018/2019. 
   Toelichting op een extra vergadering zondag 1 juli 2018 om 10 u. Bij BC Blauwe kei. 
   Ieder club is gewenst aanwezig te zijn met maximum 2 leden. 
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17.Rondvraag. 
 
   BH:  - 
   VV: - 
   HH: nieuwe hemden. Mag een geborduurd embleem KVBBL? 
           Ja, maar moet identiek zijn aan het origineel. 
   DS: Nieuwe acquitpunten KBBB? 
          Ja, op biljarts 2.30m niet op matchbiljart, De onderste acquitpunten liggen dichter bij elkaar zodat er 5 
acquitpunten onder komen. 
   TL: lokaal heeft woensdag haar sluitingsdag.   
   EM: Vraagt als het niet mogelijk is om de reeksen IC niet te splitsen in een A en B reeks. 
           Sportbestuurder gaat dit bekijken na de inschrijvingen van de clubs. 
   DP:- aanvang IC?  oktober 2018. 
         - aanvang BK vrij? sept.2018. 
         - wanneer kan een speler dalen? 
          Een speler speelt de punten van de bond waar hij de meeste punten moet spelen. 
          Een gepromoveerde spelers kan niet dalen einde seizoen. 
          -De club vraagt bondsbeker voor volgend seizoen en vraagt voor de kalender rekening te houden met 
de beker van Hamont BC die in hetzelfde lokaal spelen. 
   AB:  - 
   PK: Is het mogelijk als de club met 1 ploeg in de A reeks en 1 ploeg in de B reeks speelt              de 1 en de 
2 te laten wegvallen Wordt onderzocht als dit mogelijks is voor het secretariaat. 
   ND: - 
   DK:  - 
   BK: - 
   AP: Briefwisseling niet meer naar Harie Gielen maar naar de nieuwe sportbestuurder Jef Vaesen. 
   RA: - 
   VV:- 
   Herman Brusselaers: De nieuwe sportbestuurder van BC Tijl ter vervanging van Roger Poets.   mailadres: 
herman.brusselaers.lommel@telenet.be 
  Peter Haenen: - 
  Laurent Geboers: Blauwe kei organiseert volgend jaar jubileumbeker 70 jaar bestaan met talrijke extra 
prijzen. 
  Etienne Helsen: BC Kleine heide stopt in de KBBB. 
                                Spelers Kleine heide gaan naar BC. Bloemenhof. 
                                In het lokaal de Nine Balls (lokaal Kleine Heide +RA+BH) staan 4 biljarts is nu 2 van RA 
en 2 van BH. 
 
 
De voorzitter wenst iedereen een goede thuiskomst, dankt alle clubs voor hun inbreng en sluit de 
vergadering.  

 
Voorzitter K.VBBL    Etienne Helsen 

Voorzitter Sportcommissie     Laurent Geboers  

Carina Custers 

Bondssecretariaat K.VBBL 
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