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Extra Algemene Vergadering
dd. 25-04-19
Aanwezig: Van elke club is er een afgevaardigde aanwezig
– voorzitter Smeets lode – Technisch secretaris Van Helden Jan – Voorzitter
Technische Commissie Peeten Erik – Voorzitter sportcommissie Hensen Gerard –
Penningmeester Janssen Chrétien
Verontschuldigd: voorzitter financiële commissie Janssen Luc

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan de dagorde die de clubs hebben ontvangen
te overlopen. Voor het eerste agendapunt geeft hij het woord een technisch secretaris Van
Helden Jan.


Voorstellen van de technische commissie aangaande seizoen 2019-2020:
o

Technisch secretaris geeft aan dat de regel 75% van de punten spelen vanaf 200
kader terug ingevoerd wordt. Wedstrijden worden dan gespeeld over 15 beurten
en worden afgebroken na 30 Beurten.

o

De technisch secretaris geeft aan dat er een vraag is gesteld om de 5de competitie
3band te veranderen naar overband. Drieband zou dan weer gespeeld worden als
individueel kampioenschap. Bij competitie overband zullen de punten dezelfde
zijn als in een beker overband. 14-16-20-(26 of 30). Inschrijven van 1 ploeg per
club. Er ontstaat een discussie binnen de AV, waarna KMV Neerpelt onder de
persoon van VOS Ivo het voorstel doet om van de 5de afdeling een gezamenlijke
competititie 3band/overband te doen.
Technisch secretaris vraagt hierom verduidelijking en hoe hij dit ziet zitten. Na
een nieuwe discussie komt het idee naar voor om de ene week 3-band te spelen
en de ander week overband.
De beheerraad ziet dit voorstel wel zitten en vraagt de clubs voor een stemming.
Veel clubs geven aan niet te kunnen stemmen alvorens hun leden geraadpleegd
te hebben.
Technisch secretaris doet het voorstel om op het formulier inschrijving van de
ploegen voor de 5de afdeling een optie geven:
- 3band
- Overband

-

3band/overband gemeenschappelijk

BC De Vrienden vraagt wat er dan gevolgd wordt. De beheerraad geeft aan dat
de meerderheid gevolgd wordt. Hierop geeft BC De Vrienden aan dat de kleine
clubs dus weer de grotere clubs moeten volgen. Voor hen is overband geen optie
omdat ze daar geen spelers genoeg voor hebben.
Heuvel sport treedt BC De Vrienden bij.
De discussie wordt beëindigd en men gaat naar het volgend punt.

o

Verslagen van de algemene vergadering zullen voortaan op de website komen.
Financiele verslag, met cijfers, zal hier wel uitgehaald worden.

De voorzitter neemt terug het woord voor het volgende agendapunt.


Voorstel viering 90 jaar KNLBB door voorzitter:
o

Gezien onze bond dit jaar 90 jaar bestaat, wil de voorzitter iets extra doen tijdens
de prijsuitreiking. Dit met een BBQ. Echter om onze kosten enigszins onder
controle te houden is er volgend voorstel:
De beheerraad zal per deelnemer 15 Euro vragen. Hiervoor krijgt men een bbq
aangeboden met 4 stukken vlees en 3 consumpties. Er zal nominatief
ingeschreven worden. De voorzitter zal er voor zorgen dat iedereen zijn
deelnamekaart en consumpties ter plaatse ontvangt. Afrekening zal gebeuren via
de eindeseizoensafrekening.
Voorzitter doet dit voorstel naar de clubs en vraagt of hier voldoende interesse
voor is. Dit wordt voorzichtig positief onthaalt. De voorzitter geeft aan alle clubs
hiervoor een mail te doen. De clubs dienen voor 10/05 door te geven of er binnen
de clubs genoeg interesse is om dit te organiseren. Bij voldoende interesse
krijgen de clubs een tweede mail om in te schrijven.
K Pieter Breugel vraagt of deze bbq dan ook een verplichting is gezien sommige
spelers verplicht naar de prijsuitreiking dienen te komen om hun prijs in ontvangst
te nemen. Voorzitter nuanceert en geeft aan dat men ook naar prijsuitreiking kan
komen zonder deel te nemen aan de bbq. Deze leden zullen dan niet kunnen mee
eten en genieten van de 3 consumpties.



Varia :
Heuvel Sport: Men stelt de vraag aan de beheerraad of de beker der
verstandhouding mee in te telling wordt opgenomen.
Antwoord van technisch secretatis: Vanaf volgend seizoen wel. Dit omdat men vanaf
dan in een discipline kan zakken als men deze twee jaar niet heeft gespeeld. Spelers
die enkel in de beker der verstandhouding een wedstrijd in een bepaalde discipline
zouden spelen, mogen dus niet zakken. Maar dan moet deze wel in de telling
opgenomen worden.

Heuvel Sport geeft aan dat dit eigenlijk niet kan. Men verplicht spelers mee te doen
een deze beker en dan gaat deze opgenomen worden in de telling. Beker der
verstandhouding moet bekeken blijven worden als waarvoor hij opgericht is. Een
vriendschappelijk toernooi onder de clubbesturen.
Er ontstaat een discussie tussen Heuvel Sport en de technisch secretaris over het
feit dat de beker verplicht is en dan in de telling opgenomen wordt, waardoor men
bepaalde spelers zou benadelen.
Technisch secretaris geeft aan om te bekijken of deze beker dan wel verplicht zal
blijven.
K Pieter Breugel BC: Is er volgend seizoen terug een mogelijkheid tot een
gezamenlijke aankoop van biljartballen?
Antwoord voorzitter: Ja, dit zal tijdens de AV van Juni aangeboden worden.

K Reinaert TD: Men heeft opgevangen dat er een samenwerking zou komen met de
KVBBL voor de competitie eerste afdeling.
Antwoord technisch secretaris: Het is inderdaad zo dat op de AV van KVBBL aan de
clubs die in de eerste afdeling spelen gevraagd is of er interesse was in een
gezamenlijke competitie afdeling 1. Binnen de KVBBL hadden 7 clubs interesse.
Maar slechts 2 willen ook op zaterdag spelen. Indien deze enkel op weekdagen zou
gespeeld worden komen onze bekers en de individuele kampioenschappen in het
gedrang.
Wij hebben liever een competitie binnen de eigen bond, maar op deze manier is
deze misschien niet houdbaar. Vooraleer we echter kunnen spreken van een
gezamenlijke competitie moet er eerst veel besproken worden.
- Op welke dagen wordt er gespeeld
- Wat met spelers die in de twee bonden spelen
- Welke puntentoekenning
- ….
Een gezamenlijke competitie gaat dus nog niet voor meteen zijn. De technische
secretaris doet een oproep naar de clubs om te bekijken of er niet meer ploegen in
eerste afdeling kunnen ingeschreven worden om een dubbele competitie zoals
afgelopen seizoen te vermijden.

De voorzitter bedankt iedereen voor de opkomst en wenst iedereen een behouden
thuiskomst.

Einde vergadering

Smeets Lode, voorzitter.

