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

De vergadering wordt geopend door de Voorzitter


Goedkeuring vorig verslag:
o Den Tichel BC vraagt waarom dat de vraag voor een gezamenlijke
aankoop van CO2 meters niet in het vorige verslag stond.
 Er wordt de vraag gesteld of het verplicht is om een CO2 meter
verplicht is in de biljart ruimte.
 Er is een vraag gesteld of er kandidaten zijn om gezamenlijk de
meters aan te kopen. Er zijn geen kandidaten.
 Er is geen eensluidende oplossing
 Alleen de Caféhouder is gemachtigd om te vragen naar
vaccinatie



Financiën: Chretien
o Al de lidgelden zijn in orde voor het begin van het seizoen.
o Er hebben 25 leden minder ingeschreven dan vorig jaar.
o Lozen BC zou volgend seizoen misschien terug opstarten.
o De kasverslagen worden niet meer op het verslag vermeld. Wanneer
iemand dit wil in kijken moet hij contact opnemen met Chretien.
o Er zal nog een deel van de kosten van het programma moeten betaald
worden wanneer de beheerraad in samenspraak met de gebruikende
clubs dit goedkeurt.
o De speldjes van de kampioenen zullen vandaag uitgedeeld worden
 Afd 1 Ludo Geerts
 Afd 2 Toon Valkenborgh
 Afd 3 Leon Vanbriel



Toelichting punten telling afd 1:
o De punten telling dit seizoen in afd 1 zal gewijzigd worden, er is beslist
dat het dezelfde puntentelling wordt als in de KVBBL.

o Dit zal geëvalueerd worden op het einde van het seizoen om dit
misschien in al onze afdelingen toe te passen. In dit systeem wordt een
speler meer gewaardeerd om dat hij punten krijgt naargelang hij speelt.
o Zijn er mensen die hier problemen mee hebben.
 De uitleg staat op de site in technische gegevens.
 Puntentelling (GSP gem : TMP gem) x 100 afkappen naar een
getal zonder decimalen.
 Heuvelsport stelt dat je punten krijgt om te verliezen.


Toelichting Bekers binnen de KNLBB:
o Er is een rondvraag geweest bij de clubs wie nog bekers wil inrichten.
o We hebben 15 clubs waarvan er nog 9 zijn die een beker wil inrichten.
o Resultaat is dat er nog 9 clubs zijn om 7 bekers te organiseren. Dit
wordt voor de clubs een te zware opdracht, met name dat je 4 bekers
moet inrichten op 5 seizoenen.
o Het voorstel is dat er van de 6 bekers nog 4 bekers en de bondsbeker
overblijven. Dan heeft elke club om de 2 seizoenen +- 1 beker in te
richten.
o Jan heeft nog geen kalender met rolbeurt opgemaakt voor 10 jaar.
o We gaan dus het ene seizoen 3 gewone bekers hebben en 1 overband
beker, het andere jaar 2 gewone bekers en 2 overband bekers.
o De clubs mogen beslissen welke beker dat men inricht
 Kleine beker
 Grote beker
 Ploegen beker
o PB vraagt of men kan weigeren om diegenen die geen bekers willen
inrichten, om geen vrije bekers te laten inrichten.
o Dit kan niet omdat dit vrije bekers zijn, hierover kan de bond niet
beslissen.
o Op de eerste uitnodiging van BC De Ketsers stond vrije beker dit is
achteraf gewijzigd.
o De Vrienden vraagt of een speler 1 categorie hoger mag spelen dan
zijn gemiddelde. Dit staat op de website.
 Dit is in het oude reglement en moet gewijzigd worden, een
speler mag meerdere categorieën hoger spelen.
o Er is een misverstand ivm de beker die in K. Peer BC gespeeld wordt.
In de technische gegevens staat dat er een Kleine beker gespeeld
wordt. K. Peer BC mag kiezen welke beker het zal inrichten, dit kan een
kleine beker , grote beker of ploegenbeker worden.
 K. Peer BC geeft voor 1 oktober door welke beker zij zullen
inrichten.
o De benaming van de bekers moet gewijzigd worden, niet meer KB , GB
of PLB. Er wordt geopteerd voor een andere benaming.
 Mijn voorstel vanuit het programma
 BD1 = Kleine beker, Grote beker, Ploegenbeker of
Minibeker vrijspel
 BD2 = Overband beker
 BD3 = Drieband beker
o B staat voor beker
o D staat voor discipline

o 1 staat voor vrij en Kader
o 2 staat voor Overband
o 3 staat voor Drieband
o Heuvelsport haalt aan dat niet alle bekers op de site staan de beker van
KNBC staat niet op de site. Dit is een misverstand, de kalender van de
bekers staat in op de site onder seizoen/ info bekertornooien. Heuvel
kijkt op de site naar Bekertornooien. Maar hier onder komen alleen de
uitnodigingen de speelkalender en de uitslagen. Hier staat KNBC nog
niet vermeld.
o De Vrienden BC heeft een nieuwe speler en stelt dat deze speler 4
wedstrijden moet spelen om te kunnen deelnemen aan bekers en
individuele wedstrijden. Maar geeft aan dat hij pas geklasseerd wordt
na vier telbare wedstrijden. Dit is een misverstand, men is nieuwe
speler tot men 4 wedstrijden vrij spel gespeeld heeft en mag dan
deelnemen aan bekers en individuele wedstrijden en heeft dan nog
geen officieel gemiddelde. Men wordt geklasseerd met een officieel
gemiddelde wanneer men 4 telbare wedstrijden ( min 75% van de
punten) heeft.
o RE vraagt of er een minibeker kan ingericht worden omdat in het
algemeen de spelers ouder worden en hun gemiddelde zakt.
 Dit moet door de inrichtende clubs beslist worden men kan er
voor kiezen welke beker men inricht zoals boven beschreven.


Openstaande mandaten:
o De Voorzitter doet een dringende oproep een rond vraag te doen
binnen de clubs of er iemand zich geroepen voelt om zich aan te sluiten
bij een van de commissies.
o Indien er kandidaten zijn gelieve dan een mailtje te doen naar de
Voorzitter of de bondssecretaris.
o Patrick Olijslagers stelt zich kandidaat voor de Technische commissie.



Toelichting bekers KVBBL KLBB:
o In KVBBL zijn er 6 bekers dit seizoen waarvan reeds 3 uitnodigingen
zijn rond gestuurd. Dit betreft BC Bloemenhof, BC De Ketsers en BC
De Blauwe Kei. Indien er nog geen uitnodiging van deze clubs binnen is
gelieve dan de bondssecretaris te contacteren. De andere bekers zijn
BC Adelberg, BC De Peel en BC Tijl.
o In KLBB is er de uitnodiging van Du Pont en er wordt nog een beker
verwacht van Cozy Roy. Du Pont speelt nu in café Ponderosa
heihoevestraat 20, 3630 Eisden Maasmechelen.



Wijziging prijsuitreiking:
o In de beheerraad is de prijsuitreiking besproken. daar er steeds teveel
onkosten en werk voor niets gedaan werden. Er werden aan de hand
van inschrijvingen broodjes bestelt maar de ingeschreven aantallen
werden nooit behaald, met gevolg dat er teveel broodjes over waren.
o De Voorzitter maakte ook steeds een uitgebreide PowerPoint waar veel
tijd ingestoken werd. Op de prijsuitreiking was hiervoor te weinig
belangstelling.



o Voorstel is dat de prijs uitreiking gedaan wordt na de AV van juni.
 De AV zal bijgewoond worden door 1 persoon per club.
 We gaan de AV proberen af te sluiten rond 21:30 uur.
 Na de AV kan iedereen aanwezig kunnen zijn voor de uitreiking.
 De prijs uitreiking is dan voor het competitie en individueel
gebeuren
 Er zal geen PowerPoint meer gemaakt en er zal ook niet
overlopen worden wie welke beker gewonnen heeft.
 De individuele prijzen zoals de speldjes en de enveloppen
mogen persoonlijk afgehaald worden.
 Indien de individuele prijzen niet persoonlijk worden afgehaald
zullen deze na ondertekening meegegeven worden aan het
aanwezige op clublid op de AV.
Varia:
o PE: Geeft aan dat zij een mailtje gedaan hebben naar de
bondssecretaris ivm het programma en tot op heden nog geen
antwoord kreeg.
 De bondssecretaris geeft aan omdat het programma nog niet
klaar is heeft hij hier op niet gereageerd naar Danny maar heeft
contact gehad met Roger Melotte. Na dit contact gaf Roger aan
dat men het programma van de bond wil proberen in het lokaal.
 Dit zal door de bondssecretaris geïnstalleerd worden bij al de
clubs die dit willen.
 Indien er clubs zijn die het programma niet willen gebruiken
tijdens de wedstrijden moet men de wedstrijden invullen in de
hiervoor bestaande boeken. Achteraf zal er iemand van de club
dit via het programma manueel moeten doen thuis of in het
lokaal. Hiervoor zal het programma op geïnstalleerd worden op
een computer naar keuze.
 Men zal ook het matchblad moeten afdrukken om dit te laten
ondertekenen door de verantwoordelijke van de ploeg.
o DT: Heeft een vraag over de competitie 2019-2020 in de 2de periode is
de competitie stilgelegd op 2 wedstrijden van het einde. Dit kopt niet de
competitie is stilgelegd op 13-3-2020. Dit is 4 wedstrijden van het einde.
DT vindt het spijtig dat dit zo gebeurt is. Hier kan niets aan verandert
worden omdat alles gesloten was en niet meer gespeeld kon worden.
 De bond was genoodzaakt om de competitie af te breken en zo
geen periode kampioen kon aanduiden.
o PB: vraagt wat te doen wanneer de café dicht moet om 22:00.
 De matchen in afd 5 moeten starten om 18:30 uur.
o VR: vraagt of de spelers verzekerd zijn via de bond.
 De spelers in KNLBB zijn niet verzekerd via de bond.
 VR vraagt hoeveel clubs het programma gebruikt.
 Elke club moet het programma gebruiken, tijdens de
wedstrijden of manueel invullen achteraf. De
bondssecretaris geeft aan dat hij secretaris wilde worden
indien alles digitaal werd.
o RE: Vraagt of het mogelijk is om biljart ballen te geven ipv een beker
voor de kampioenen.

Dit is te overwegen maar stelt dat er clubs zijn die toch graag
een beker in ontvangst nemen.
 Volgende Beheerraad zal er over gesproken worden.
o AC: Vraagt wanneer het programma geïnstalleerd wordt.
 In principe moet er alleen iemand de computer opzetten als ik in
het lokaal het programma installeer.
o Er is een vraag of de biljartballen nog kunnen aangekocht worden via
de bond. Dit jaar is er maar 1 club geweest die dit vroeg, maar de
leverancier kan geen korting geven voor 1 stel biljartballen.
o OV: Overpelt zal volgend jaar spelen in ’t Pelterke.
o Jan: heeft en sms gekregen dat er info ontbreekt in de technische
gegevens. Dit is aangepast en is nu volledig.
 In afd 5 zullen de onpaar speeldagen Drieband zijn en de paar
speeldagen wordt er overband gespeeld.
 De wedstrijden beginnen om 18:30 uur
 Uitleg is te bekomen in de technische gegevens.
 In de competitie wordt het moeilijk wanneer er minder dan 12
ploegen deelnemen. Men krijgt dan een vertekend beeld van de
thuiswedstrijden en uit wedstrijden. Vb 1°periode 7 thuis
wedstrijden en 4 uitwedstrijden. Dit wordt dan in de 2° periode 7
uitwedstrijden 4 thuiswedstrijden.
 Heeft er iemand problemen wanneer we per club 2 Ereleden
invoegen en dat hier geen lidgeld voor betaald wordt.
 Deze leden krijgen geen pasje en zijn niet gerechtigd om
te spelen.
 Hier is algemeen geen bezwaar.
o Rudi: Vraagt of de secretarissen in de club de rondvraag doet of de te
spelen punten nog kloppen op het kaartje. De te spelen punten zijn te
raadplegen op de site.
o Chertien: DT was verontschuldigd op de vorige AV en wil nu de envelop
overhandigen aan de verantwoordelijke van de club.
o Lode: Lode geeft aan dat er redelijk veel leden zijn afgevallen dit
seizoen.
 Hij roept op om een werkgroep op te richten vanuit de clubs om
extra leden aan te werven.
 Vb zoals in De Schacht BC initiatie lessen aangeboden worden
op 2 zondag namiddagen, dit gaat in samenwerking met de
gemeentelijke sportdienst.
 Bij aantrek van jonge leden kan er een aanpassing gedaan
worden van de te spelen punten.
 Lode vraagt om een applaus voor het overleden lid van
Heuvelsport Jef Rubens.
 Rondvraag of er clubs nog wedstrijdboeken moet hebben.
Aanpassingen ivm het lokaal doorgeven aan de bondsecretaris.




De voorzitter sluit de vergadering.
Aerts Rudi Bondsecretaris.

