
Vergadering NJC dd 20-11-2019 

 

Aanwezig : Christiaens D;Delvaux M; Brohee F;Van den berg B;Thuys L;Mintjens P; Haeghebaert E 

Aanwezig ( observator) : Depoorter M 

Verontschuldigd : Franssen J; Engelbos P; Ruysen R ( vervangen) 

 

1. De ( nieuwe )voorzitter , dhr Christiaens, verwelkomt alle aanwezige leden 

2. Dhr Haeghebaert Erik wordt voorgesteld als vertegenwoordiger van het gewest 

Vlaanderen, dit in opvolging van dhr Verbeken A. 

Dhr Thuys merkt hierbij op dat deze functie nog niet is goedgekeurd in de gewestvergadering 

Vlaanderen. Dhr Haeghebaert geeft aan dat hem dit wel degelijk telefonisch bevestigd werd.  

Hij zal op één van de volgende gewestvergaderingen aanwezig zijn om dit uit te klaren 

3. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. Dhr Thuys merkt op dat de vorige 

vergadering dateert van 24/07. Er is de dringende vraag om vaker te vergaderen. De 

voorzitter neemt hiertoe de nodige initiatieven 

4. Dhr Franssen ( verontschuldigd) , ontslagnemend voorzitter, vroeg per brief om verder te 

mogen deelnemen aan de sportcommissie. Dit wordt unaniem goedgekeurd 

5. De voorzitter stelt voor dat dhr Haeghebaert de taak van secretaris overneemt van dhr 

Thuys.Deze laatste was daarvoor vragende partij. Dit wordt eveneens goedgekeurd 

6. Teneinde volledige transparantie te waarborgen van de werking van de NJC wordt vanaf nu 

een copie van het verslag van elke vergadering in de 2 landstalen ook gestuurd naar de leden 

van de Raad van Bestuur en naar het Directiecomité. Tevens wordt het naar de voorzitters 

van de 6 gewesten gestuurd met het verzoek dit in hun gewestelijk bestuur te verspreiden 

7. Er is zeer weinig info beschikbaar in de NJC over welke financiéle middelen beschikbaar zijn 

voor de jeugdwerking. Op zijn minst de voorzitter zou moeten ingelicht worden over het 

totaal jaarbudget, over het verloop van de fondsen binnen dit budget, en over de stand van 

zaken op regelmatige tijdstippen. De voorzitter kaart dit aan bij de Raad van Bestuur 

8. De website, specifiek wat de jeugd betreft, blijft een triestige zaak. De verantwoordelijke 

hiervoor (dhr Wielfaert) werd reeds meerdere malen aangesproken, zonder sukses. Kan dit 

eventueel vanuit de gewesten beter aangestuurd worden ? 

9. De nationale finales voor de jeugd worden reeds enkele jaren door Limburg overgenomen 

van het (bij beurtrol) aangeduid gewest. Dit seizoen is de beurtrol toevallig Limburg en de 

bedoeling is dat deze dit seizoen ook de organisatie doet. Dit wordt goedgekeurd en het 

voorstel komt om ( naar analogie met Hooglede, Herve, Blankenberge) niet meer met een 

beurtrol te werken, maar met een vaste aanduiding voor een aantal jaren. Iedereen kan zich 

vinden in dit voorstel 

10. Dhrn Andy De Bondt en Philippe Deraes hebben zich bereid verklaard als nationale lesgevers 

11. Overzicht geplande jeugdtornooien : Elk weird’hem Eeklo (8/2)-De Middel Essen ( 7/03)- BC 

de Kern(lokaal De Deken Merksem)(maart/april)-De Ploeg Halle Zoersel(16/05) 

Het tornooi Biljart Express Turnhout (01/12) is geannuleerd 

Het tornooi Leopold is verplaatst van datum : eveneens 8/02 en dus een conflict met Eeklo : 

hoe lossen we dit op ? 

12. Voor de opleiding van bestaande en nieuwe jeugdspelers is er de vraag om gewestelijke 

monitoren aan te duiden. Elk dient navraag te doen binnen zijn gewest wie hiervoor in 



aanmerking komt. Dhr Mintjens vraagt dat het voorziene budget per speler ( €60 ) globaal 

wordt bekeken en niet specifiek per speler moet besteed worden. Hij vraagt eveneens of er 

eventueel een nationaal formulier bestaat voor de verrechtvaardiging en vergoeding van 

eventuele monitoren. Hij beschikt zelf over formulieren uit het verleden en zal deze 

verspreiden onder de aanwezigen, dit op vraag van de afgevaardigde Luik/Luxemburg. 

13. Dhr Engelbos beschikt wellicht over een lijst met alle huidige actieve jeugdspelers. Er wordt 

hem gevraagd deze lijst door te mailen naar de leden van de NJC 

14. Voor de jeugdspelers is de huidig voorgeschreven sportkledij wellicht wat ouderwets. Kan er 

gespeeld worden in polo’s bijvoorbeeld? Het idee zelf wordt aangenomen. Dhr Christiaens 

informeert verder hoe dit kan geregeld worden 

15. Dhr Mintjens stelt voor om, als er meerdere tornooien zouden ingericht worden, daarvan 

een globale rangschikking te maken, met eventueel een bepaalde prijzenpot. Het idee zelf 

lijkt iedereen prima, maar moet nog in detail worden uitgewerkt. Bovendien zijn er natuurlijk 

momenteel weinig tornooien lopend 

16. Over de huidige conflictsituatie inzake tornooien in het gewest Antwerpen wordt slechts kort 

gesproken : dit is een conflict die bij voorkeur eerst binnen het gewest moet worden 

opgelost 

17. Volgende vergadering : zaterdag 21/12 om 10 uur 

 

 

 

De nationale voorzitter                                                                              De secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

Christiaens Danny                                                                                            Haeghebaert Erik 
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