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Verslag van de Statutaire algemene vergadering van
24 februari 2018
1. Nazicht der aanwezigheden en volmachten
NAAM

Adriaensen Corneel
Baeté Jean-Piere
Brohée François
Buelens Jean
Cornelis Theo
De Moor Fréderik
De Paepe Roland
Devillers Camille
Don Porto Carero Sonja
Fransen Godfried
Franssen Joannes
Leemans Willy
Lemaire Jean
Lemestrez Sebastien
Masson Louis
Mintjens Armand
Mintjens Patrick
Monnissen Robert

A/P

Volmacht-Procuration

x
Tempels Andre
x
Brohée François
x
x
Van Den Bossche Christian
Lemaire Jean
Verstraelen Leo
Franssen Joannes
x
x
x
x
x
x
x
x

Naam/Nom

A/P

Peeters Luc
Tempels André
Toelen Eddy
Van Criekinge Francois
Van Den Bossche Christian
Van Den Bulck Bart
Van Mensel Marcel
Van Wesemael Walter
Verstraelen Leo
Willems Eddy
Pelgrims Henri
Smitz Roland

x
x
x
x
x

Van Goethem Benny
De Win Guy
Depoorter Mieke
De Coninck Franky

Volmacht-Procuration

Masson Louis
x
Leemans Willy
x
x
Cornelis Theo
x

x
x
x

Voorzitter
Ondervoorzitter / DD Vztr
Uitgenodigd Kandidaat
Uitgenodigd Kandidaat

Er zijn 24.aanwezigen, waarvan 3 zonder stemrecht. Er zijn 9 volmachten voorgelegd.
Het totaal aantal vertegenwoordigde stemmen is:30: Quorum is dus 15+1 = 16 (bij volledig
uitgebrachte stemmen)
2. Goedkeuring agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Verwelkoming en overzicht van het voorijbe jaar door de dienstdoende voorzitter
Dank aan de bestuursleden, de voorzitters en de leden van de verschillende commissies en de leden
van de gewestelijke commissies voor al het geleverde werk en inzet.
Dank ook aan de sponsors Aramith, Simonis, Ethias en Biljartfabriek Verhoeven die hun engagement
met de KBBB verlengen.
Sportieve organisaties waren allemaal zeer goed georganiseerd zoals de multidisciplines, de Beker
van België en andere organisaties.
Dank aan Theo Cornelis voor het herwerken van de statuten en het RIO, waarin tal van hiaten en
tegenstrijdigheden werden rechtgezet.
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Dank aan Leo Verstraelen die ondanks gezondheidsperikelen de niet evidente overzetting van de
kasboekhouding naar een bedrijfseconomische boekhouding tot een goed einde heeft gebracht.
De Raad van Bestuur zal zich blijvend inzetten om de KBBB naar een hoger niveau te brengen.
De brief van de nationale voorzitter Benny Van Goethem, die niet kon deelnemen wegens zijn
vereiste aanwezigheid op een board vergadering van de CEB in Mönchengladbach, wordt
voorgelezen door de ondervoorzitter.
“Het voorbije sportjaar was door een aantal omstandigheden zeker niet het makkelijkste.
Ik wil dan ook alle nationale, gewestelijke, districtsbesturen en commissies uit de grond van mijn hart
danken voor hun inzet en hun steun die zij het afgelopen jaar hebben betoond.
Uiteraard gaat mijn dank ook naar alle sponsors die hun engagement met de KBBB verlengd hebben.
Op sportief vlak dienen we zeker nogmaals de unieke prestatie van Frédéric Caudron en Eddy
Merckx te herinneren, die goud en zilver wonnen op het WK Driebanden in Bolivia, waardoor in de
toekomst die memorabele dag,12 november, in België werd uitgeroepen tot nationale dag van het
Biljart.
Tenslotte wens ik jullie, weliswaar met spijt vanop afstand, een serene en vruchtbare vergadering toe,
met wederzijds respect en begrip en vooral met één ding voor ogen : met zijn allen, jawel ALLEMAAL
SAMEN, indien nodig onze persoonlijke belangen opzij te zetten, om onze sport en onze leden te
promoten.”
4. Goedkeuring verslag van de B.A.V. d.d. 21 juni 2017
Verslag wordt goedgekeurd.
5. Verkiezing bestuurders
De kandidaten stellen zich voor.
Naam
Adriaensen Corneel
De Poorter Mieke
Peeters Luc
De Coninck Franky

JA
15
17
19
25

NEEN
10
12
5
5

ONTH.
4
0
4
0

BLANCO
1
1
2
0

Zijn verkozen als lid van de R.V.B.: De Coninck Franky, Peeters Luc en De Poorter Mieke.
Karel Adriaensen werd niet herkozen.
6. Verslag van de rekeningnazichters
De verslagen over het nazicht der rekeningen door rekeningnazichters Pelgrims Henri en de
aangestelden Van Criekinge Francois en Baete Jean-Pierre worden volledig voorgelezen.
Controle van de boekhouding van het boekjaar 2016-2017 werd uitgevoerd op 9 en 23 februari 2018
ten huize van de nationale penningmeester en werd goed bevonden mits enkele kleinere
verbeteringen die ook onmiddellijk werden doorgevoerd.
De nationale penningmeester wenst de drie rekeningnazichthouders uitdrukkelijk te bedanken en zijn
waardering te uiten voor de professionaliteit en de accuraatheid waarmee de controles werden
uitgevoerd.
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7. Goedkeuring balans 2016-2017
De balans van het boekjaar 2016-2017 wordt goedgekeurd met meerderheid van stemmen. (20 ja - 5
onthoudingen). (enkele leden dienden vroegtijdig de vergadering te verlaten).
8. Kwijting aan de Raad van Bestuur, rekeningnazichthouders en penningmeester
Met meerderheid van stemmen (20 ja en 5 onthoudingen). wordt aan de penningmeester Leo
Verstraelen, de rekeningnazichthouders en de Raad van Bestuur kwijting verleend voor het boekjaar
2016-2017.
9. Aanstelling nieuwe rekeningnazichthouders boekjaar 2017-2018
Volgende rekeningnazichthouders voor het boekjaar 2017-2018 worden aangeduid:
 Pelgrims Henri (2 jaar),
 Van Criekinge Francois (2 jaar),
 Baete Jean-Pierre (1 jaar).
10. Goedkeuring van de begroting boekjaar 2018-2019.
Na grondige uiteenzetting door de nationale penningmeester Dhr. Leo Verstraelen en mits enkele
aanpassingen wordt de begroting met meerderheid van stemmen (21 ja en 2 onthoudingen)
goedgekeurd. Definitieve versie van de begroting 2018-2019 wordt als bijlage toegevoegd aan dit
verslag.
11. Rondvraag
11.1 Uit de discussie ivm het bijhouden van het ledenbestand is duidelijk naar voor gekomen dat er
een betere coördinatie dient te gebeuren tussen de diverse niveaus. Het nationale ledenbestand is
om diverse redenen niet accuraat genoeg. Wijzigingen dienen vanuit club, district volledig naar
gewest en nationaal doorgezonden, ( vraag kwam van Masson!
11.2 De Algemene Vergadering vraagt om naar meer evenwicht te streven. Dit kan in de
verschillende nationale commissies door de stemmen per gewest een gewicht te geven. Anderzijds
is het bepalen van een minimum aantal deelnemers per gewest afzonderlijk, een mogelijkheid om dit
verschil weg te werken.
De algemene statutaire vergadering wordt door de ondervoorzitter voor gesloten verklaard.

Robert Monnissen
Secretaris Generaal – Secrétaire General
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Guy De Win
Onder Voorzitter - Vice President

