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Verslag Algemene Vergadering
dd. vrijdag 21-06-2019


Aanwezig: AC, HS, LO, VR, BA, BO, DT, RE, OP, MV, HA, VO, PB, KN, PE, SC

De vergadering wordt geopend door Chretien Janssen


Toewijzing OVB2: Beurtrol K MV Neerpelt aanvaardt de toewijzing
o begin Jan 2020



Goedkeuring vorig verslag:
o 1 punt te weinig weergegeven, namelijk de boetes
 Boetes niet te wijten aan het programma werden onderzocht
door de beheerraad en worden niet geschrapt.
o Verslag wordt overlopen en goed gekeurd.



Financiën: Chretien


Financiële toestand is redelijk gezond



Volgend seizoen zullen we veel extra kosten hebben, zoals het
nieuwe biljartprogramma en ook nieuwe wedstrijdboeken.
Wisselbeker kostprijs € 415
Tijdens de prijsuitreiking zijn er verschillende prijzen niet uit
gedeeld door afwezigheden die niet op voorhand waren gemeld.
 Volmacht telt niet
 Beheerraad beslist dat deze personen de prijs nog mogen
afhalen na afspraak bij Chretien Janssen en dit voor 15
juli
o Van Endert Sus
o Van Oirbeek Peter
o Janssen Jo
 Ook dit jaar waren er +- 20 leden minder aanwezig dan
vooraf ingeschreven. Nogmaals jammer van de te veel
bestelde broodjes !











Evaluatie seizoen 2018-2019:
o Periode titels blijven behouden
o Wijziging in afd. 5
 Er wordt gespeeld om de beurt drieband en overband
o Er komt een evaluatie van het promotie systeem met KVBBL
o Nieuw reglement komt er in september.
 Wijzigingen: Indien men 2 jaar de discipline overband en
drieband niet speelt kan men 1 cat. zakken dit tot het minimum
van de cat. in de vergelijkingstabel
o Beker der verstandhouding is normaal geen officiële beker.
 Dit wordt een officiële beker
o Het systeem van promotie komt niet in het reglement maar zal op de
website blijven staan
o Spelen in een andere club
 Dit wordt gekeurd mits deze voorwaarden








Rondhaling van € 5 op de “juni vergadering”
 De beheerraad besliste dit bedrag te verhogen naar €10,
maar dit werd nog niet gecommuniceerd naar de clubs.
 Voorstel om dit vandaag niet op te halen maar wel op de
volgende AV in september.
 Ander voorstel om € 20 voor aanwezigheid per 2
afgevaardigden, bij te zetten op de einde seizoen
afrekening.
 Lozen BC en Barrier BC komen altijd met 1 persoon,
hiervoor zal er €10 bijgezet worden. Deze clubs mogen
dan ook maar met 1 persoon aanwezig zijn.
 De Algemene Vergadering gaat hiermee akkoord.
RE had vorig jaar € 25 betaald per lid, maar de penningmeester
heeft dit gecorrigeerd en terug gestort.
Elke afgevaardigde mag bij Chretien het jaaroverzicht komen
inkijken, wel na afspraak

De betrokken speler moet dit aanvragen vóór het begin van het seizoen
en de Beheerraad moet dit goedkeuren. Aanvragen voor 1 sept.
Dit mag enkel bij één andere club.
Dit mag enkel bij één andere afdeling.
Dit mag enkel als de club van de betrokken speler deze afdeling niet heeft.
Dit kan nooit voor bekerwedstrijden.

Competitie 2019-2020:
o Afdelingen: aantal ploegen
 1 afd: 7
 2 afd: 14
 3 afd: 12
 4 afd: 13
 5 afd: 10
o Er zullen 13 speeldagen zijn, voor de afd 5 misschien 14 speeldagen.

o Afd 5 speelt men om en om drieband en overband
 Punten drieband 12-16-20 en Punten overband 14-16-20-30
o Periode kampioen afd 5 zal over 4 wedstrijden gaan 2x drieband 2x
overband
o Seizoen 2020-2021 proberen we in afd 1 samen te werken met KVBBL
o Individueel
 Seizoen 2019-2020 vrij & kader en overband
 Seizoen 2020-2021 vrij & kader en drieband
o Vraag om gelijke punten te spelen in KNLBB en KVBBL is niet van
toepassing voor onze competitie
o Begin uur van afd 5 is op zondag om 18:30 h. Er is vraag om een half
uur later te kunnen beginnen. Beslissing nemen in de clubs en melden
op de volgende AV van september.
o Aanvraag om in een andere club te spelen voor 1 september.
o Promotie zal ingaan op de volgende “speeldag”.


Beker inrichting 2019-2020:
o KN
KB2
Okt
PLB
o PB
GB2
Jan
PLB
o PE
KB2
Jan
PLB
o VO
GB1
Okt
GB1
o MV
OV2
Jan
OV
o AC
OV1
Okt
OV
o Alle 3 bonden mogen deelnemen. KLBB, KVBBL,KNLBB



Openstaande mandaten in de commissies:
o Technische commissie
o Financiële commissie
o Ondervoorzitter





1
4

Biljart ballen:
o De clubs die biljart ballen willen bestellen sturen hun vraag per mail
naar Chretien Janssen “ chretien.janssen@scarlet.be ”
Varia:
o AC: Tanja vraagt haar nieuw email adres naar alle clubs te sturen.
o VR: Waarom de competitie niet stoppen na de officiële speeldagen vb
12 + 12. De meerderheid wil de competitie opvullen tot 13 + 13
speeldagen.
o BO: Heeft vragen bij het laat toekomen van uitslagen. Dit zal in het
nieuwe programma opgelost worden. Meer uitleg op de volgende AV.
o DT: Vraagt wie het probleem met de persoon van het mail adres zal
aankaarten. Chretien zal dit verder uitzoeken.
o RE: Wijzigt het promotie systeem? Het zal geëvalueerd worden tussen
de beide bonden. Het systeem van de 7 wedstrijden blijft bestaan.
Chretien sluit de vergadering, en wenst iedereen een goed verlof.
Aerts Rudi Bond secretaris.

