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Verslag Algemene Vergadering
dd. 22-06-2018 in K. Pieter Breugel BC

Aanwezigheid :alle clubs zijn aanwezig.
 Toewijzing beker overband
Volgens de beurtrol is het aan Hamont BC om de beker overband in te richten,
startdatum 2de week van januari. Hamont BC bevestigd op de vergadering dat zij deze
beker gaan inrichten.
 Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vorige vergadering van 07-05-2018 in K. Bocholter BC word
goedgekeurd.
 Kastoestand
We hebben een gezonde kastoestand van 12.110 €. Indien iemand van de leden van de KNLBB
het kasboek eens wil nakijken, dan kan dat na afspraak met Chrétien.

 Hernieuwen mandaten
Voor de TC hebben zich volgende personen opgegeven : Peeten Erik, Monten Jan, Patrick
Olijslagers, Vandael Harry en Bastiaens René.
Voor de SC : Hensen Gerard, Mentens Marcel, Linmans Peter en Smeets Lode.
Voor de FC : Luc Janssen
Voor de functie van ondervoorzitter van de KNLBB : Smeets Lode.

 Evaluatie vorig seizoen
Iedereen vind het systeem competitie met eindronde goed, en dit zal dus ook weer volgend
seizoen worden toegepast.
Er waren 142 leden die zich hadden opgegeven voor de prijsuitreiking. Helaas zijn er hiervan 35
leden niet komen opdagen. Voor deze mensen waren er wel broodjes besteld en dus hebben we
ongeveer 150€ onnodig uitgegeven.
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 Competitie 2018-2019: Indeling ploegen per afdeling
-

Voor het aankomende seizoen spelen er 7 ploegen in de 1ste afdeling, 14 ploegen in de 2 de
afdeling, 12 ploegen in de 3 de afdeling, 13 ploegen in de 4 de afdeling en 9 ploegen in de
afdeling drieband.

-

Omdat er vorig seizoen veel kritiek is geweest op de dubbele competitie drieband, en de
technische secretaris hierover verbaal werd aangevallen, wordt aan de clubs die deelnemen
aan deze competitie gevraagd of ze al dan niet een dubbelle competitie willen spelen. Alle
clubs in de competitie wensen een dubbele competitie.

-

Aan De Vrienden wordt uitgelegd waarom er niet aan hun vraag van 2 ploegen in de 2 de
afdeling kan worden voldaan. Zij kunnen enkel met 1 ploeg in de 2 de afdeling aantreden.

 Inrichten bekertornooien 2018-2019
De vrienden BC waren aan de beurt om GB 3 in te richten, maar wensen dat niet te doen. KNBC
is de enige die zich kandidaat stelt om deze over te nemen en gaat dus GB3 inrichten ipv De
Vrienden BC.
Volgend seizoen worden er bekertornooien ingericht door :
- K. Achel BC : GB 1 (wordt een ploegenbeker) start 2 de week oktober.
- K. MV Neerpelt : GB 2 ( wordt een ploegenbeker) start 2 de week januari.
- KNBC : GB 3 ( wordt een ploegenbeker) start 2 de week oktober.
- K. Peer BC : KB 1 (wordt een ploegenbeker) start 2 de week oktober.
- K. Bocholter BC : KB 2 (wordt een ploegenbeker) start 2de week januari.

 Info contacten met KVBBL
Door Erik Peeten wordt er een PowerPoint presentatie gegeven over de werking van het nieuwe
promotiesysteem. Deze PowerPoint zal op de website van de KNLBB worden gezet zodat alle
clubs deze kunnen raadplegen. Het nieuwe promotiesysteem gaat in vanaf het nieuwe seizoen
2018-2019.
 Rondvraag
K. Achel BC : vraagt of de wedstrijden in de competitie drieband , gespeeld op zondag, niet
kunnen aanvangen om 18.30u. Deze vraagt wordt voorgelegd aan de deelnemende clubs
drieband. Alle clubs hebben hier positief op geantwoord en dus beginnen de wedstrijden in de
competitie drieband op zondagavond om 18.30.
K. Peer BC : vraagt of het mogelijk is om de kalender in Excel of Word te ontvangen ipv in PDF.
De TS gaat dit nog even bekijken en houd zijn antwoord nog in beraad.
K. Pieter Breugel : de aanvragen van degradaties zijn allemaal geweigerd en dit zonder enige
motivatie. Hier barst een felle discussie over los omdat sommige leden wegens ernstige
gezondheidsproblemen hun punten niet meer kunnen spelen en dat de SC hier geen rekening
mee houd. De SC kan zich echter enkel baseren op de gegevens die zij hebben om te beslissen
of een speler al dan niet kan zakken. Doorgeven van medische informatie over een speler is
NIET toegelaten en dus kan en mag de SC hier niets mee doen. De beheerraad kan echter
alsnog een weigering ongedaan maken en zal voor de betrokken spelers op hun volgende
vergadering een beslissing nemen.
De Vrienden BC : vraagt of het mogelijk is om minder dan de huidige 23 te spelen punten in te
voeren. Hier wordt negatief op geantwoord door de TS, de minimum te spelen punten in de
KNLBB blijft 23.
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Erik Peeten : het is jammer dat er altijd veel kritiek komt op beslissingen die door de diverse
commissies of door de beheerraad worden genomen. Des te meer omdat iedereen de kans krijgt
om te zetelen in één van de commissies en er dan bijna niemand te vinden is die bereid is om
mee te werken. Er zijn nog steeds plaatsen open in diverse commissies, dus zet de negatieve
kritiek om in positiviteit en geef je op om mee te werken.
 Varia
-

Indien er nog clubs zijn die willen meedoen met de groepsaankoop van biljartballen, dan dienen
ze dat voor eind juli door te geven.

-

Volgende Algemene Vergadering zal doorgaan op donderdag 6 september in Den Tichel BC.

-

Voor alle e-mail verkeer is er voortaan maar één e-mailadres : KNLBB.sec@gmail.com Hier
moeten voortaan alle mails voor het secretariaat naar worden gestuurd.

-

Na 21 jaar van heel hard werken en heel veel te moeten verduren, heeft Chrétien besloten om
met ingang van 30 juni 2018 zijn functie van voorzitter van de KNLBB stop te zetten. Heel
hartelijk bedankt Chrétien voor het geleverde werk en jouw grote inzet !!

De vergadering wordt om 22.30u afgesloten.
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