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Verslag Algemene vergadering
dd. 25-06-2021



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



Afwezig: DT verontschuldigt

De vergadering wordt geopend door de Voorzitter



Goedkeuring vorig verslag:
o De Vrienden vraagt of de speler automatisch zakken na de inactiviteit.
De Voorzitter meldt dat dit later aanbod zal komen.



Financiën: Chretien






Er is een gezonde kastoestand. Er zijn vorig seizoen 3 clubs die
het lidgeld betaald hebben. Dit zal overgebracht worden naar dit
seizoen.
Doordat er niet gespeeld is in seizoen 2020-2021 is er een
verlies post geweest van € 1200 tot € 1300
Dit seizoen is de begroting gemaakt op minder dan € 5000
inkomsten.
 Het verschil met de vorige jaren zit in de lidgelden, omdat
er zijn minder leden worden ingeschreven.
De penning meester heeft de prijzen van de gespeelde en niet
gespeelde individuele wedstrijden opgemaakt.
 Gespeelde wedstrijden in het Vrij/Kader.
 Niet gespeelde wedstrijden Overband Halve finales en
Finale. De beheerraad heeft besliste deze wedstrijden niet
te spelen en het prijzengeld van de halve finalisten te
verdelen.
 De enveloppen zullen tijdens deze AV uitgedeeld worden
aan het aanwezige Lid van de betrokken clubs en ze ook
laten tekenen voor ontvangst.



Voor de clubs die lidgelden betaald hadden en voor dit seizoen
minder leden inschrijven, zal dit recht gezet worden bij de
eindafrekening van het volgende seizoen.
De lidgelden voor volgend seizoen moeten betaald worden voor
25-08-2021.
Lidgeld €17.5
MV stelt dat er minder uitgaven zijn geweest.
 Jan meldt dat er geen feest geweest is maar de andere
kosten zijn gebleven vb prijzen van individuele
kampioenschappen
 Chretien meldt dat er €400 aan sponsoring weg gevallen
is.
Meer informatie over de financiën kan na afspraak met Chretien.








Corona:








Op de AV van september zal er meer uitleg gegeven worden over de
dan opgelegde reglementen.

Competitie:
o ploegen per afdeling








Huidige situatie corona, er mag niet gespeeld worden in de
cafés
Er mag wel gespeeld worden in een zaal
Vanaf 27-06-2021 mag er overal gebiljart worden.
Regels:
 In een lokaal apart biljarten vb Heuvel Sport mag speler
en arbiter zonder mond masker, maar de mensen aan
tafel moeten een masker opzetten.
 Biljarten in het café vb K. Achel moet de speler en arbiter
een masker dragen, de mensen aan tafel niet.

Eerste afd: KNLBB 7Plg KVBBL 4plg
Tweede afd: 10 plg
Derde afd:
12 plg
Vierde afd: 10 plg
Vijfde afd: 6 plg

Beker tornooien:


Er is een rondvraag geweest wie nog een beker wil inrichten,
maar zijn nog niet allemaal binnen.




Jan zal een nieuwe tabel maken voor de beker tornooien.
De afgebroken bekers van seizoen 2019-2020 mogen door dezelfde
clubs opnieuw gestart worden als het inschrijfgeld terug betaald is.
 K. Pieter Breugel BC ( PLG)
 De Schacht BC (KB)
 K. MV Neerpelt (OV)
 K. Achel BC (bondsbeker)
De beker der verstandhouding zal door gaan in Heuvel Sport.





Individueel:



Individueel in seizoen 2021-2022 zal Vrij/Kader en Drieband zijn
Individueel seizoen 2019-2020







Reglement:








Iedereen die 2 jaar niet speelt mag 1 categorie zakken tot op de
minimum categorie. Zie vergelijkingstabel.
 het vorige seizoen telt niet mee omdat niemand gespeeld
heeft!!!
De Vrienden BC vraagt hoeveel ploegen er zijn in eerste afdeling en
hoe het zit bij de punten telling, kan het programma dit?
 Jan geeft aan dat dit een betere punten verdeling is, en het
wordt na het seizoen geëvalueerd.
MV vraagt of de promotie telling blijft.
 Dit zal blijven maar na evaluatie kan het percentage eventueel
aangepast worden.

Mandaten:


De Voorzitter vraagt om een oproep te doen om zich kandidaat te
stellen voor deze mandaten.









De mandaten komen allen te vervallen.
De leden die op dit moment een mandaat hebben,
moeten zich opnieuw kandidaat stellen
Leden technische-en scheidsrechterscommissie ( 5 leden)
Leden sportcommissie (5 leden )
Leden financiële commissie ( 5 leden )
Ondervoorzitter

Prijzen:






Gespeelde wedstrijden in het Vrij/Kader.
Niet gespeelde wedstrijden Overband Halve finales en
Finale. De beheerraad heeft besliste deze wedstrijden niet
te spelen en het prijzengeld van de halve finalisten te
verdelen.
De prijzen van DT zal op de AV van september gegeven

De enveloppen zullen tijdens deze AV uitgedeeld worden aan het
aanwezige Lid van de betrokken clubs en ze ook laten tekenen voor
ontvangst.
De prijzen van DT zullen op de AV van september afgegeven
worden.
De Speldjes zullen ook op de AV van september afgegeven worden.

Varia:
o RE: vraagt of het mogelijk is om de kopman in eerste afd. te laten zakken
naar 80 p
 Jan meldt dat de KVBBL er nu bij komt en zo dan meer ploegen in
competitie te bekomen, waarschijnlijk komen er 4 plgn van KVBBL,
dan hebben we een volledige kalender van 22 wedstrijden.
 De tweede speler is reeds gezakt van 66 naar 60
 Dit wordt elk jaar geëvalueerd.



Het verminderen van de punten naar 75% voor kaderspelers +200
zal terug ingevoerd worden
o RE: Op een van onze biljarts zal dit jaar een synthetisch laken gelegd
worden. Omdat zij een overeenkomst hebben met BC Ten Hout.
 Er wordt aangegeven dat wanneer het laken een paar maanden ligt
er kuiltjes in komen. Dit is voor mensen die de serie spelen nefast.
 Of dit verboden wordt zal op een commissie overlegd worden.
 Wanneer er enkele matchen op gespeeld worden en er klachten op
komen zal de commissie hierover uitspraak doen.

o VR: Komen er nieuwe boeken? Moeten we het bord en de boek nog
gebruikenwanneer we het programma gebruiken.





Bij gebruik van het programma en een printer voor het verslag,
is het wel nog verplicht om het bord te gebruiken. Uit voorzorg
kan men de uitslag per wedstrijd noteren vb caramboles en
beurten. Het matchblad moet worden uitgeprint en door beide
partijen ondertekend.
Wanneer er geen computer gebruikt wordt moet men de boek
en het bord invullen. De samenvatting van het matchblad moet
door beide partijen ondertekend worden.
In geval van betwisting telt het bord.

o VR: Dit seizoen is het individueel Vrij/kader en Drieband. Waarom is in
de toekomst in vijfde afd niet alleen Drieband?
 Er is op de AV in 2018 een stemming geweest om de in de
vijfde afd om beurt Overband en Drieband te spelen en zo
meer ploegen te krijgen. Hier aan is het individueel gelinkt hier
zal dan ook om beurt Overband en Drieband gespeeld worden.
 Spelers die in hun eigen club geen drieband kunnen spelen
mogen altijd in een andere club gaan Drieband spelen zonder
dat men in deze club aangesloten is. Maar het moet gemeld
worden voor 10 juli.
o BA: Ba meldt dat zij volgend seizoen in De Adelberg hun
thuiswedstrijden gaan spelen.
o OV: OV meldt dat zij volgend seizoen in ’T Pelterke hun
thuiswedstrijden gaan spelen.




Overgang wordt toegelaten tot 10 juli
Zij geven aan dat in ’t Pelterke verbouwingen zullen zijn in het
begin van het seizoen.
Zij moeten in samenspraak met de tegenstrever een datum
afspreken om de wedstrijd te spelen. Deze moet gespeeld zijn
voor de officiële datum.

o MV: Wat als een speler na het begin van de competitie toch niet meer
wil spelen omwille van corona.
 Wanneer het zodanig zal verslechteren zal de beheerraad de
nodige maatregelen treffen.

o Jan: We gaan geen onkosten meer uitgeven om het boekje te laten
drukken. Alles zal op de website te raadplegen zijn.
o Jan: Mail voor 10 juli of alles in orde qua terug betaling inschrijfgeld bij
de betrokken bekerinrichters

De Voorzitter dankt K. MV Neerpelt voor de ontvangst en sluit de vergadering
Aerts Rudi Bondssecretaris.

