
LEDENVERGADERING 3 SEPTEMBER 2019

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Miel Cel is en François Van Den Broeck hebben dit verslag niet ontvangen, dit wordt nagezien,
eventueel worden mailadressen toegevoegd.

Oude en nieuwe leden:

Ivo wordt als nieuw lid door de vergadering aanvaard.
Het bestuur stelt voor om Frans Bastanie erelid te benoemen, Frans moet dat geen lidgeld meer
betalen, de vergadering keurt dit unaniem goed. Miel Celis zal met de dochter van Frans contact
opnemen of het mogelijk is dat haar vader naar het clubdiner komt.

François Van Den Broeck zegt dat hij om fysische reden niet meer kan biljarten maar hij blijft wel
steunend lid.

Handicap:

Albert Peeters zegt dat alles volgende week zal klaar zijn voor de handicap 2019 - 2020.
In het seizoen 2018 - 2019 hebben opnieuw verschillende leden hun handicap niet volledig gespeeld,
er zal in de toekomst gezocht worden naar een andere invulling van de handicap.

Sport:

Mario Borremans meldt dat er al enkele kalenders zijn uitgekomen o.a. die van 90 MT.
Voor BWM zullen naar alle waarschijnlijkheid nog enkele aanpassingen gebeuren.

Arbitrage:

Als je aangeduid bent om te arbitreren, kom dan aub op tijd of bel tijdig een clublid om je te
vervangen.
Vanaf dit seizoen is het ook op klein biljart toegelaten een verlengstuk of schraag te gebruiken.
Op vraag van Miel Celis antwoord de voorzitter dat bij wedstrijden een clublid mag inspelen voor 19
uur, vanaf 19 mag het biljart niet meer bespeeld worden tot de twee spelers gevraagd wordt hun in
te spelen voor hun match.
De biljarts zijn allemaal voorzien van Simonis Lakens enkel biljart 7 (ADL biljart) heeft een Royal Pro
laken.
Er werden nieuwe biljartballen aangekocht voor de klassieke disciplines. Nu wordt er om het ander
jaar ballen aangekocht, het ene jaar driebandballen, het andere biljartballen voor de klassieke
disciplines.
Wim De Laet stelt voor om elk jaar biljartballen voor de klassieke disciplines aan te kopen en pas om
de 2 jaar driebandballen.

Website:

Willem De Smet is ermee bezig, het inlog gedeelte zal aangepast worden met: mail en paswoord.

Souper:

Op 28 september 2019 gaat onze souper opnieuw door in de Toyota garage in Kontich, Willy zal ons
daar verwelkomen.
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Financiën:

iedereen krijgt vandaag zijn individueel overzicht.
Het boekjaar vermeldt op 31 augustus 2019 een verlies van € 1.000.
Er wel nog een buffer van € 8.000.
Er wordt gevraagd of het lidgeld niet kan dalen, hierop anticipeert Jan Peeters.
Jan Peeters benadrukt nogmaals dat de club € 20 tussenkomst in de kost voor de KBBB licentie, die
wel enkel als het lid zijn verplichtingen nakomt (arbitrage en diens meer). Alsook het gratis souper
voor de clubleden.

Sint tornooi:

Er wordt gekozen tussen kegel met dobbelstenen, driekamp en panaché.
Panaché haalt het en zal dan ook de speelwijze zijn op het Sint tornooi.

Voor het tornooi Frèdy Bleys vraag Frans Verbruggen of het niet mogelijk is om de voorrondes tijds
de clubavonden te spelen.
Het Frédy Bleys tornooi zal herzien worden om het aantrekkelijker te maken voor de spelers.

Rondvraag:

Nieuwe speler Ivo wil zijn verlofdagen opgeven om zo als reserve voor BWM in aanmerking te
komen.

Wim De Laet vindt dat sommige clubleden te veel caramboles moeten maken in de verschillende
disciplines om kampioen te kunnen worden. Miel Cel is vraagt of we niet kunnen spelen naar de
punten van de bond, op deze manier zullen de matchen echter te lang duren.

Mag men in de BWM met zijn eigen stel biljartballen spelen? In principe mag elke match met een
ander stel biljartballen gespeeld worden maar de club heeft speciaal nieuwe ballen aangekocht (dit
jaar klassieke discipline) maar er dus gebruik van.

Let op met de verplaatsing voor je wedstrijden, vertrek op tijd.
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