Secretariaat :

Koninklijke
Noord-Limburgse
Biljartbond

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

 knlbb.sec@gmail.com

Verslag Algemene vergadering
dd. 6-9-2018


Afwezig: Verontschuldigd Gerard Hensen, Luc Janssen



Wisselbeker: Er zijn geen kandidaten voor de inrichting van de wisselbeker.
Hiervoor wordt weliswaar een nieuwe beker voor
aangekocht
Kandidaten kunnen opnieuw inzetten tot einde september.
Minimum € 50.



Opening vergadering: Ondervoorzitter Lode Smeets opent de vergadering
en heet iedereen van harte welkom op de AV



Goedkeuring verslag:
o PB, Mandaten technische commissie?
 Deze mandaten zijn nog niet herkozen, de commissie komt
bijeen op een latere datum.
o Geen andere opmerkingen.



Mandaat voorzitter:
o Er zijn geen kandidaten voorgedragen op de vraag of er kandidaten
zijn voor dit mandaat
o Lode Smeets had zich reeds kandidaat gesteld en wordt door de AV
aanvaard als nieuwe voorzitter.



Mandaat ondervoorzitter:
o Er zijn geen kandidaten voorgedragen op de vraag of er kandidaten
zijn voor dit mandaat.
o Kandidaten kunnen zich melden op het bond secretariaat.



Toelichting wijziging reglement:
o Gemeenschappelijk reglement KNLBB en KVBBL
 Het gemeenschappelijk reglement wordt nog besproken,
wijzigingen worden niet via papier toegelicht maar zullen op de
site te raadplegen zijn.





Op het einde van het jaar zal het officiële reglement voorgesteld
worden
Het nieuwe telsysteem zal in gaan vanaf de eerste officiele
wedstrijd. Seizoen 2018-2019. Dit is te raadplegen op de site.
Besliste wijzigingen:




Art. 254
Deze spelers krijgen na vier telbare partijen in competitie Vrij/Kader automatisch een
bondsgemiddelde. De clubsecretaris is verantwoordelijk voor de berekening ervan.
Hij wordt niet gewaarschuwd door de Technische- en/of Bondssecretaris. Deze vier
partijen tellen mee voor alle latere tellingen.




Art. 274
Een speler die bij een andere Biljart Bond promoveert (zie Art 273) moet in de
K.N.L.B.B. zijn nieuwe punten spelen vanaf de eerstvolgende kalenderdag (speeldag
in competitie) en nadat de Bondssecretaris dit heeft doorgekregen. De
Bondssecretaris van de K.N.L.B.B. maakt dan een nieuwe spelerskaart voor de
betrokken speler (kan pas vanaf de volgende speeldag in competitie) en overhandigd
deze via de secretaris van de betrokken speler.




BIJLAGE 1 WISSELBEKER VAN DE K.N.L.B.B.
REGLEMENT



1.
De wisselbeker K.N.L.B.B. wordt jaarlijks uitgespeeld onder de clubs van de
K.N.L.B.B. De wedstrijden vangen aan in de eerste week van februari.
2.
Nieuwe spelers mogen in dit bekertornooi meespelen, mits zij in de competitie
vrij/kader ten minste 4 (vier) wedstrijden hebben gespeeld.
3.
Er zal gespeeld worden met ploegen van drie spelers aan de volgende te
spelen punten: 80-44-23. Kopmankader en kopmanvrij worden niet gesplitst.
4.
Alle clubs van de K.N.L.B.B. mogen inschrijven, ook de inrichtende club. De
clubs die niet over een speler van 80 of meer beschikken, zullen 1 ploeg mogen
inschrijven (kopman minimaal 54). Een speler moet zichzelf eerst promoveren naar
48 punten. Als de kopman van die ploeg minder dan 80 punten speelt, moet hij 1
(één) categorie geforceerd spelen .
Een speler die 48 punten speelt moet dan 54 punten spelen
Een speler die 54 punten speelt moet dan 60 punten spelen
Een speler die 60 punten speelt moet dan 66 punten spelen
Een speler die 66 punten speelt moet dan 72 punten spelen
Een speler die 72 punten speelt moet dan 80 punten spelen
Voorbeeld:
Een speler die 44 punten of minder speelt, moet zichzelf eerst promoveren naar 48
punten en dan moet hij één categorie geforceerd spelen => dus deze speler moet 54
punten spelen.















Financien:
o Chretien geeft de kastoestand.
 Deze wordt als gezond bestempeld
 Iets in het verlies door extra uitgaven secretariaat.
 De begroting is in evenwicht





Nieuwe bondsbeker begroot op € 500
Nieuwe boeken? Begroot op € 1500. Na een rond vraag
naar nog aanwezige boeken wordt beslist te wachten met
deze te bestellen

Beker tornooien:
o KNLBB: 6 beker tornooien
o KVBBL: 6 beker tornooien
o KLBB: 0 beker tornooien

Nr.

KNLBB

KVBBL

1

KB1

K. Peer BC pb

PB1

K BC Blauwe Kei

2

KB2

K. Bocholter BC pb

3-B

3

PB1

K. Achel BC pb

PB3

BC De Ketsers
optioneel
BC Tijl

4

PB2

K. MV Neerpelt

pb

OB1

BC ‘t Pelterke

5

PB3

K Neerpelter BC pb

OB2

BC De Peel

6

OVB

Hamont BC

PB

BC Adelberg

KLBB
Geen bekers



Administratie:
o Uit delen van de boekjes 2/club
o Uit delen van de nieuwe pasjes.



VARIA:
o AC: Begin van de wedstrijden Drieband alleen op zondag 18:30h
o Algemeen:
 De meeste vragen gingen over de nieuwe telling, hierover waren
verschillende meningen. We zijn in een inloop jaar om deze
nieuwe telling op punt te kunnen zetten.
Ze is ontwikkeld en getest door zes personen van de twee
bonden, en is in een programma gegoten door Clement Faes.
Natuurlijk zullen er hier en daar ongemakken kunnen ontstaan,
maar wanneer we allen proberen samen te werken aan dit
nieuwe project zal ieder van jullie er baat bij hebben.


Het secretariaat vraagt om samen te werken om het nieuwe
programma/scorebord op punt te zetten. De vraag is dan ook om
dit te gebruiken in het lokaal.



Hierdoor zullen er geen fouten gemaakt worden tegen:
1. De invulling van de te spelen punten voor de speler.
2. De invulling van kalender nr.
3. Het in te vullen uur (eind uur van elke match)
4. Het in te vullen speler nr.
 Op vraag van de club kan het programma gratis geïnstalleerd
worden in het lokaal. Men kan er ook voor kiezen om het te
instaleren bij iemand thuis die de wedstrijden thuis wil ingeven.
 Degradaties: de aangevraagde degradaties waren allen
geweigerd door de sportcommissie omwille van te weinig info.
o Door de beheerraad werden deze herbekeken.
Beslissing: HS07 Rubens Jozef
18 p overband naar 14 p
PB09 Plessers Jos
18 p overband naar 14 p
PE07 Bollen Jan
38 p vrij naar
35 p
LO01 Brinkmans Harry
48 p vrij naar
41 p
35 p overband naar 26 p
Harry zal genoteerd worden als nieuwe speler.

Einde van de vergadering. De voorzitter bedankt iedereen voor de komst en de
aandacht. Hij wenst iedereen een behouden thuiskomst.

Aerts Rudi Bond Secretaris

