Secretariaat :

Koninklijke
Noord-Limburgse
Biljartbond

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

 knlbb.sec@gmail.com

Verslag Algemene vergadering
dd. 03-09-2019

Aanwezig: AC, HS, LO, VR, BA, BO, DT, RE, OP, MV, HA, VO, PB, KN, PE, SC

De vergadering wordt geopend door Lode Smeets


Wisselbeker 2019-2020:
o Er is één kandidaat om deze te organiseren namelijk K. Achel BC



Goedkeuring vorig verslag:
o Verslag wordt overlopen en goed gekeurd.



Financiën:



De voorzitter zal de inleiding laten doen door Chrétien.
Chrétien bedankt alle clubs voor het tijdig betalen van de
eindrekeningen.



Financiële toestand is gezond, doch we staan voor vele uitgaven.
In mindering te brengen:
 Kosten voor het nieuwe programma
 Kosten voor de nieuwe wedstrijdboeken
 Factuur voor de boekjes
 Kosten voor server en informatica
 12 leden minder



Het voorstel om het lidgeld te verhogen ( vanaf seizoen 20202021) werd aanvaard door de beheerraad. Na 8 jaar gaat dit van
€15 naar €17.5
De prijs van de nieuwe wedstrijdboeken gaat naar € 12.5
Er kan altijd een afspraak gemaakt worden met Chrétien om
meer uitleg over de financiële toestand in de bond.






Reglementswijziging:
o Iedereen heeft een nieuw boekje gekregen met het nieuwe
gemeenschappelijk reglement wat tot stand gekomen is tussen KNLBB
en KVBBL
 Het systeem van tellen is geëvalueerd en dit zal hetzelfde blijven
voor het seizoen 2019-2020.
 Telling blijft aan 7 wedstrijden
 Een wedstrijd dichts bij 75%
 Een wedstrijd dichts bij 85%
 En de beste wedstrijd 100%
 Vervolgens worden de laatste 4 wedstrijden nog mee
geteld voor de promotie.
 Eindtelling:
 Deze is gewijzigd t.o.v. vorig seizoen.
o Wedstrijden van minder dan 50% tellen niet meer
mee
o Voor de degradatie zal men minder dan 85% van
het gemiddelde behalen om 1 categorie te zakken
o Voor diegenen die 2 jaar niet gespeeld hebben in
een discipline zullen automatisch zakken met 1
categorie.
o Men kan niet lager zakken dan de -1 categorie van
de vergelijkingstabel
 De uitleg voor de telling kan men raadplegen op de website. Dit
is niet opgenomen in het reglement.
 Een speler die op het eind van het seizoen maar 6 wedstrijden
heeft gespeeld, zal een herziening krijgen over die 6 wedstrijden
i.p.v. over 7 wedstrijden.
 Promotie gaat in vanaf de volgende speeldag! Dit wil zeggen dat
wanneer er een vooruitgeschoven wedstrijd is op woensdag of
donderdag moet men zijn nieuw gemiddelde spelen.
 Dit geld niet voor beker wedstrijden.
 Vraag van een lid: hoeveel wedstrijden mag men spelen per
speeldag? Er mogen 3 wedstrijden gespeeld worden per
speeldag. Maar geen 2 wedstrijden op 1 dag.



Begin van de wedstrijden in afd 5
o Er is gevraagd op de vorige vergadering om een rondvraag te doen in
de clubs met de vraag hoe laat beginnen de wedstrijden.
 18:30 of 19:00h
o Na stemming is het 19:00 h geworden. Rekening
houdend met RE
o Wijzigingen zullen intern geregeld moeten worden en gemeld aan de
bondssecretaris. Niet voor het uur maar datum wijzigingen.



Voorstelling nieuwe programma:



Bekertornooien:
o Iedereen krijgt een document met de richtlijnen over de bekertornooien.
o Voor sommige bekers is de aanvangsdatum te kort na de trekking.
o De finale datums gelieve met Lode contact op te nemen voor deze
datums
o K. Peer BC richt normaal KB 2 in, deze kan niet door gaan vanwege de
extra sluitingsdag.
o Deze kan over genomen worden door een andere club
 Kandidaten: De Vrienden en De schacht
 De Schacht BC neemt deze beker over door lottrekking. KB2



Verdeling van administratieve benodigdheden:
o De lidkaarten zullen verdeelt worden door de Bondssecretaris
o Voor de wedstrijdboeken gelieve contact op te nemen met Chrétien
o Boekjes zijn er voor elke club 2 stuks



Ledenlijst:
o Door de GDPR wetgeving mogen we de persoons gegevens niet meer
door geven.
o De te spelen punten kunnen steeds geraadpleegd worden op de site



Spelen in een andere club:
o Men mag spelen in een andere club wanneer er in de eigen club niet
dezelfde afd aangeboden wordt.
o Men moet dan in kledij spelen van je eigen club.
 Bloemen Michel
Lozen BC afd 2
 Schrijvers Freddy K Achel BC afd 5
 Hermans Ludo
Overpelt BC afd 1



Varia:
o K. Achel BC vraagt of de Beheerraad langs komt voor de beker loting.
 Nee
o De Vrienden: Vraagt of dit op iedere computer kan.
 Ja dit kan op elke computer geïnstalleerd worden.
o K. Bocholt: Vraagt of er kosten zijn verbonden aan het programma.
 Nee
o K MV Neerpelt: Nieuwe uitbaters voor de Kentings
 Tel: 0478 31 62 79
 Geen sluitingsdag
 Email van Erwin Vanbuel moet zijn erwinvanbuel@hotmail.com
o Reinaert Ter Dolen: werkt KVBBL ook met hetzelfde programma.
 Nee
o K. Pieter Breugel BC : Willy De Craen te spelen punten



Hij staat op 26 overband dit zal verandert worden naar 23
Overband
o Rudi wanneer het secretariaat een mail verstuurd
 Gelieve dan deze mail niet te beantwoorden of doorsturen
 Maar een nieuwe mail op te stellen.


Mandaten:
o Lode vraagt om nog even rond te vragen of er eventuele gegadigden
zijn voor de open staande mandaten
 Technische commissie 1



Financiële commissie
Ondervoorzitter

4

Lode Smeets Sluit de Algemenen vergadering.

Aerts Rudi Bond secretaris.

