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Computerprogramma KNLBB - KVBBL
o

o

o
o
o



Er zijn frustraties, teleurstellingen bij Clement FAES en de KVBBL omdat de
KNLBB een nieuw computerprogramma aan het maken is voor het beheer
van de uitslagen. Dit had vermeden kunnen worden met betere communicatie
naar Clement toe. Deze was in de veronderstelling dat alles goed liep.
Binnen de KNLBB zijn er dit seizoen veel problemen geweest met laattijdige
publicatie’s van uitslagen en vooral promotie’s. Bovendien waren de
promotie’s een aantal keer verkeerd, met alle gevolgen van dien. Spelers die
in het individueel kampioenschap ten onrechte uitgeschakeld zijn omdat ze
onterecht gepromoveerd zijn bijvoorbeeld. De secretaris van de KNLBB krijgt
het programma niet onder de knie. Dit is geen verwijt naar Clement toe.
Het nieuwe programma van de KNLBB zal niet meer werken met een excel
achtergrond maar met een database, waardoor er meer automatisatie is en
minder kans op fouten door verkeerde manipulatie.
KVBBL gaat het verloop van het nieuwe programma volgen. Een delegatie
van beide bonden zal terug samen komen wanneer het programma volledig
ontwikkeld is.
Er wordt afgesproken dat vanaf seizoen 2019/2020 de nieuwe punten na een
promotie ingaan vanaf de volgende speeldag.

Voorstel van een gemeenschappelijke eerste afdeling
o
o
o

Binnen de KVBBL is hier een stemming rond gebeurd. Men had verwacht dat
dit binnen de KNLBB ook zou gebeuren.
KNLBB heeft een mail gekregen van deze stemming met de vermelding dat
er 7 ploegen binnen de KVBBL akkoord waren, maar dat 5 ploegen niet op
zaterdag willen spelen. Dit is moeilijk voor de KNLBB.
De KNLBB wil duidelijk stellen dat er wel zeker interesse is en dat ze het
voorstel niet willen wegvegen.

o
o
o



Voor seizoen 2019/2020 was het toch te kort dag geweest gezien er een
aantal zaken eerst opgelost moeten worden (wat met spelers die in twee
bonden spelen, welke puntentelling, op welke dagen spelen,….)
Er zal tijdens het seizoen 2019/2020 tijd genomen worden om een degelijk
voorstel uit te werken voor seizoen 2020/2021. Dit door de 6 wijzen.
Dit zal op de eerste algemene vergadering/werkvergadering van het nieuwe
seizoen aangekondigd worden.

Evaluatie promotietelling
o
o
o

Er is nog geen evaluatie geweest van de nieuwe promotietelling. Dit zal
gebeuren door de 6 wijzen.
Vooral omtrent het groot aantal spelers die op het einde van het seizoen terug
degraderen is er bezorgdheid.
Na evaluatie zal men bijsturen.

Voorzitter sluit de vergadering.

Smeets Lode, voorzitter KNLBB

