Koninklijke
Noord-Limburgse
Biljartbond

Secretariaat :
Aerts Rudi
St-Leonardusstraat 41
3530 Houthalen
 0494 42 36 03

 knlbb.sec@gmail.com

Verslag Algemene vergadering
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Aanwezig: AC, HS, VR, BA, BO, RE, OP, MV, HA, VO, PB, KN, PE, SC,
Afwezig: DT niet verwittigd
Beheerraad: Lode Smeets, Rudi Aerts, Chretien Janssen, Gerard Hensen, Jan
Van Helden
o Verontschuldigd: Erik Peeten, Luc Janssen

De Voorzitter heet iedereen welkom op deze vergadering en opent de
vergadering


Goedkeuring vorig verslag:
 Verslag wordt goedgekeurd



Evaluatie 2021-2022:
o De Voorzitter wil iedereen bedanken voor het begrip en geduld dat men
getoond heeft voor de beslissingen die de Beheerraad heeft moeten
nemen. De beslissingen die er genomen zijn waren niet altijd even
populair bij iedereen, maar we hebben van zeer veel clubs en spelers
steun en dank gehad om het op deze manier aan te pakken.
Waarvoor dank!
o We hebben onze uiterste best gedaan om de competitie toch nog tot
een einde te brengen. De bekers die niet zijn kunnen doorgaan zullen
zeker niet vergeten worden.
o Er zijn zeker dingen die verbeterd kunnen worden
 De uitslagen die soms te laat op de site stonden. Hiervoor waren
soms het programma, laattijdige uitslagen en fouten bij het
manueel ingeven de oorzaak.
 Dit zal tegen volgend seizoen verbeterd worden. Het programma
is momenteel volledig klaar voor gebruik in het lokaal of voor het
manueel ingeven van de uitslagen.

o Er is een probleem vastgesteld met de uitnodiging van de finale in K.
Pieter Breugel BC. Er is een misverstand geweest bij het secretariaat
van KVBBL in die zin dat men dacht dat de clubs en de Voorzitter
rechtstreeks werden uitgenodigd. Hiervoor is er een afspraak gemaakt.
Enkel de clubs binnen onze bond en de Beheerraad moeten
rechtstreeks uitgenodigd worden. De uitnodigingen naar een andere
bond verloopt via de beheerraad.
o De regel van 75% voor de spelers Kader+200 zal niet meer toegepast
worden. Dus iedereen speelt aan zijn eigen punten. Dit om problemen
in de puntentelling tussen de bonden te vermijden.
o Het probleem met de punten toekenning van een speler die haakjes
achter zijn naam heeft vb. (KLN), (K) is opgelost in het programma.
o Na evaluatie van de puntentelling van afdeling 1 heeft de Beheerraad
beslist om deze puntentelling in alle afdelingen toe te passen vanaf
volgend seizoen. De puntentelling zal ook in de manuele ingave
automatisch berekend worden.


Competitie 2022-2023:
o De competie in de afdelingen
 1 afd
8
 2 afd
11
 3 afd
12
 4 afd
9
 5 afd
7







KVBBL zal voorlopig geen ploegen afvaardigen voor afd
1, hierover zal er dit weekend definitief antwoord komen.
Jan maakt de kalender op naar best vermogen. Voor
volgend jaar zullen we afwachten.
K. Bocholter BC heeft de vraag om in afd 1 de twee
ploegen niet op dezelfde dag te laten spelen.
De Vrienden BC heeft 2 ploegen in afd 2 en 1 ploeg in
afd 4. Dus er zal 1 ploeg van afd 2 op vrijdag moeten
spelen ( de thuiswedstrijden)

Bekertornooien 2022-2023:
o De kalenders voor de bekers
 De finale datum moet ter goedkeuring naar de Voorzitter
gestuurd worden.
 De kalender moet ter goedkeuring naar de Voorzitter Technische
commissie gestuurd worden vooraleer men deze mag versturen
naar de clubs binnen onze bond en naar de Beheerraad. De
Beheerraad zal dan de kalender doorsturen naar het secretariaat
van KVBBL.

o Er is ons recent ter oren gekomen dat de punten die de spelers van
KLBB niet opgenomen worden voor promotie in KLBB. De KLBB
aanschouwt al de bekers binnen onze bond en de KVBBL als vrije
bekers.
 Daarom is er samen met de KVBBL besloten om geen ploegen
meer uit te nodigen in de officiële bekers.
 In de vrije bekers mogen deze wel nog uitgenodigd worden.


Verdeling bekers:
o
o
o
o
o
o

Verbroedering BC OV
Oktober
K. Peer BC
KB of PLB Oktober
K. Achel BC
PLB
Januari
Hamont BC
OV
Januari
Bondsbeker insteken AV september
Heuvelsport
Beker Der Verstandhouding

o De vraag om naar 48 punten in de bekers KVBBL te gaan is
afgewezen. Dit blijft 54 punten.
o MV vraagt of men mag deelnemen aan eigen bekers. Dit wordt nog
behandeld op de Beheerraad en zal meegedeeld worden in september.
o HS vraagt of men nog mag gaan spelen in de bekers van KLBB. Er is
afgesproken tussen KVBBL en KNLBB dat KLBB niet meer mag
deelnemen aan onze officiële bekers en wij gaan niet meer spelen in
hun officiële bekers.
o VR in de bondsbeker moet Fontyn Marc (54) 80 punten spelen omdat
er spelers in de club zijn die 80 of hoger spelen. Zijn argument is dat
deze spelers niet meedoen in geen enkele beker met hun club. Hier
kan geen rekening mee gehouden worden.


Individueel:
o In oktober start het individueel Vrij/Kader
o In periode 2 start het individueel Drieband
o De Vrienden BC vraagt of er de mogelijkheid bestaat om individueel
overband en drieband te spelen.
 De drie disciplines spelen in 1 seizoen is niet haalbaar. Daar de
meeste inschrijvingen bij Vrij/Kader zijn blijft het wisselend
Drieband en Overband.



Mandaat voorzitter:
o Diegenen die zich geroepen voelen kunnen zich kandidaat stellen via
het secretariaat ten laatste 1 september. Bij meerdere kandidaten zal er
op de volgende AV een stemming plaatsvinden.



Bondsbeker:
o Voor het openen van de AV kan er ingestoken worden voor het
organiseren van de Bondsbeker. Minimum bedrag € 50



Vragenronde:
o VR automatische degradatie van Bastiaans René. René speelt in de
KBBB 22 drieband dus moet hij in KNLBB 18 p spelen.
o VR Kan er in de afdelingen geen maximum van de punten opleggen.
Dit zou er toe leiden dat sommige spelers niet meer kunnen spelen.
o VR Is er een mogelijkheid om in derde en vierde afdeling ook maar met
3 spelers te spelen. Overpelt vindt dit ook een goed idee. Op dit
moment spelen er 21 ploegen in derde en vierde afdeling, dit maakt dat
er 84 mensen kunnen spelen. Wanneer dit gaat minderen kan er wel
over nagedacht worden.
Er moet gedacht worden aan jeugdwerking en eventueel op een
namiddag in het weekend een jeugdcompetitie opstarten indien er
genoeg jeugd aangesloten is.
 De Vrienden is verontwaardigd dat er zo weinig inschrijvingen
zijn van KNLBB in de Schaal van de vrienden. De bond heeft
hier eigenlijk niets mee te maken omdat dit een vrije
bekerwedstrijd is. De voorzitter stelt voor om nog even te
wachten want de inschrijfdatum is nog even.
o De Voorzitter haalt aan dat hij op de AV van 10-09-2021 gevraagd heeft
om een werkgroep samen met hem op te richten voor het werven en
begeleiden van jeugd. Hier is geen gevolg aan gegeven.
o De Voorzitter wil opnieuw een oproep doen om hiervoor een werkgroep
op te starten.
o RE Rocco Massafra is 2 jaar geleden gepromoveerd van 132p vrij naar
160 p kader. Rocco heeft dit seizoen 5 wedstrijden gespeeld met een
gemiddelde van 5.34. Dit zal in de sportcommissie behandeld worden.
o BO heeft de vraag of Drieband ook in 40 beurten kan uitgespeeld
worden. Het drieband gemiddelde wordt geteld aan 40 beurten en men
krijgt 10 beurten meer om uit te spelen.
o VO Vraagt of de prijzen in natura moeten of mogen er geldprijzen.
Cadeaubonnen worden niet gegeven omdat de afstand om te gaan
winkelen soms te ver is. De prijzenpot moet een bepaald percentage
zijn van het inschrijfgeld.
o MV Blijft afd 5 om 18:30h
o PB Vraagt of afd 5 op zondag moet gespeeld worden. Dit mag maar er
mag een andere dag voorgesteld/aangevraagd worden

o AC Vraagt om de AV niet meer op donderdag te houden.
o SC Vraagt of het mogelijk is om een hulpstuk te gebruiken. Dit moet
aangevraagd worden bij de sportcommissie.


Varia:
o Chretien:
 eindafrekening nog niet voldaan KMV, SC
 Lidgelden te betalen voor 25-8-2022
 Biljartballen Vrijspel 1 soort
Drieband 2 soorten
Te bestellen bij Chretien voor 10 augustus
o Voorzitter: Wenst K. Bocholter BC proficiat met hun 100 jarig bestaan
van de club. Hij vond de finale een zeer geslaagde gebeurtenis met een
karrevracht aan prijzen.
o Algemene vergadering:
 Deze zal doorgaan op Woensdag 7 september in K. MV
Neerpelt.
o Chretien: Deelt mee dat de Bond aan iedereen 2 consumpties aanbied
voor het bijwonen van de prijsuitreiking.

De voorzitter sluit de vergadering.
Aerts Rudi Bondsecretaris.

