Koninklijke
Noord-Limburgse
Biljartbond
27 april 2020
Beste biljartvrienden,
Het Corona-virus heeft onze maatschappij al een tijdje in zijn macht. Als beheerraad houden wij
iedere dag de maatregelen van de regering nauwlettend in het oog. Afgelopen vrijdag hebben
we heel wat verduidelijking gekregen.
Helaas hebben we hierdoor een aantal beslissingen moeten nemen die we liever niet genomen
hadden.
Het ziet er naar uit dat onze clublokalen ten vroegste midden Juni pas kunnen opengaan en
dan nog, kunnen we de veiligheid van onze spelers niet garanderen.
Hierdoor heeft de KNLBB volgende beslissingen gekomen binnen de beheerraad:
Competitie:
- De competitie 2019-2020 wordt definitief gestaakt.
- Er zullen géén kampioenen uitgeroepen worden.

Prijsuitrijking - AV Juni 2020:
- Zowel de prijsuitreiking alsook de Algemene Vergadering van juni gaan NIET door.

Finalerondes Individueel Overband:
- De halve finales en finales van het individueel kampioenschap Overband gaan door in de
week van 22-23-24 september.
- De voorzitter van de KNLBB zal de kampioenen van BEIDE Individuele Kampioenschappen,
dus ook het Vrij & Kader, huldigen na deze finale. De kampioenen kunnen dan hun prijs en
speldje in ontvangst nemen.

Andere belangrijke data:
- aanvragen degradatie ==> blijft 01/06/2020. Onze bondssecretaris zal tijdig de einde-seizoen
telling doorgeven zodat iedereen weet aan welke punten hij geacht wordt te starten.
- Inschrijvingen van de ploegen seizoen 2020/2021 ==> blijft 10/06/2020. Let op, de eerste
afdeling wordt volgend seizoen samen met de KVBBL gespeeld. Alle clubs krijgen hierover nog
een mail van onze voorzitter TC. Dit was normaal gezien een agendapunt voor de komende AV,
dewelke dus niet doorgaat.
- Inschrijving ledenlijsten – transfers leden ==> blijft 15/06/2020.

Officiële bekers:
- Alle bekers die georganiseerd werden in naam van de KNLBB worden definitief gestaakt.
- Hier moet aan de volgende afspraken gehouden worden:
* Alle betaalde inschrijfgelden van de reeds gespeelde ploegen moeten terugbetaald
worden. Ook van de ploegen die verloren hadden.
* De organiserende club moet GEEN bijdrage aan de KNLBB betalen
* Inkomsten uit 21-spel mogen gehouden worden om reeds gemaakte onkosten te
compenseren.
* Indien voldaan aan deze afspraken geven wij deze clubs de kans dezelfde beker
volgend seizoen opnieuw te organiseren (incl. Bondsbeker). De beurtrol zal dan
aangepast worden.
- De Beker der Verstandhouding zal dit jaar niet doorgaan.

Vrije bekers:
- Al heeft de KNLBB geen invloed op deze vrije bekers, vragen wij de clubs ( vraag ook gesteld
naar KVBBL ) af te zien van de organisatie.
- Indien er al inschrijvingen zijn geweest, vragen wij deze clubs deze te laten wegvallen, en
opnieuw een uitnodiging tot deelname te sturen. Ploegen willen misschien afzien van hun
inschrijving en wij willen alzo forfaits vermijden.

Hopelijk kunnen we in september terug boven het groene laken hangen, en hou jullie intussen
gezond.
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