KONINKLIJKE BELGISCHE BILJARTBOND V.Z.W.
FEDERATION ROYALE BELGE DE BILLARD A.S.B.L.
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Affilié
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 (0485) 13 43 44
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Verslag bijeenkomst 11 juni 2020 in de lokalen van Het Veld te Zandhoven
Aanwezig op 11/6/2020 : Andy De Bondt – Dirk Op De Beeck – Louis Masson – Patrik Mintjens –
Eddy Willems
1) Het overlijden van nationaal jeugdsecretaris Erik Haeghebaert op 31/3/2020, wordt binnen de
commissie op ingetogen wijze herdacht. Erik was iemand die zijn schouders volop mede onder een
nieuw nationaal jeugdbeleid zette en zal door eenieder gemist worden.
2) Opmerkingen vorige vergadering van 13/02/2020 : geen, dus goedgekeurd.
3) Zoals ook nationaal gemeld kwamen de jeugdorganisaties in Limburg (Nationale
jeugdkampioenschappen) en Brabant (Euroyouth) te vervallen samen met eventueel nog te
organiseren jeugdtornooien.
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4) Er wordt beslist om nog dit seizoen verder te gaan met de groepslessen, met als opstartdatum
zaterdag 27 juni 2020. Uitnodiging wordt terug verzonden naar alle jeugdspelers op dezelfde manier
als bij de 4 vorige initiatieven. Afhankelijk van de inschrijvingen wordt bepaald waar de lessen
doorgaan en wie de monitor(s) zullen zijn. De voorzitter van BC Zevenbergen heeft ons op de
hoogte gebracht van een nieuwe kandidaat-jeugdspeler, dewelke ook zal worden uitgenodigd.

5) De lokaalhouders van De Ploeg en de firma Verhoeven werden via mail op 1 april 2020 en
bijkomend op 22 mei 2020 (via een herinnering) gevraagd om de nodige aanpassingen te doen aan
hun reglementen conform de voorschriften. Enkel door hieraan te voldoen, kan er een goedkeuring
volgen namens de nationale jeugdvoorzitter. Mocht de wil om samenwerking met de jeugdcommissie aanwezig
zijn, dan kan er verder constructief worden gewerkt. De commissie stelt voor dat Andy contact neemt met
Danielle om samen met Bianca en Louis de samenwerking tussen de GJC en de jeugdwerking van de De Ploeg te
bespreken, zonder verdere inmenging van anderen.
6) Er was reeds contact met Biljart Express via Eddy Toelen en Guy Van Litsenborg over een tweede poging om
via een jeugdtornooi het afgesproken eerbetoon te betuigen aan Robert Van Dijck. Wordt verder besproken. Om
een maximaal effect en succes te bereiken met het nieuwe initiatief van de JRC zal op de volgende nationale
jeugdvergadering worden getracht om een engagement te bekomen namens alle Gewesten. Dit zou zeker voor
extra motivatie zorgen bij alle jeugdspelers (zowel gekende als nieuwe). Op de volgende NJC van zondag 28 juni
in Eeklo zal dit uitgebreid aan bod komen.
7) Het bedrag van 520€ dat voor seizoenen 2017-18 en 2018-19 uit de kas werd betaald aan De Ploeg en DGQ
zal alsnog trachten gerecupereerd te worden via de nationale jeugdbudgetten. Tot op heden werd het nationale
jeugdbudget voor seizoen 2019-20 door Antwerpen aangesproken voor 250€ + 40,40€ verplaatsingen op basis
van de 4 gegeven groepslessen.
8) Antwerpen laat zijn ongenoegen blijken over de houding van de RvB tegenover de nieuwe jeugdwerking o.l.v.
Danny Christiaens. In de verslagen van zowel RvB als DC wordt een voortdurend negatief beeld opgehangen van
de NJC, “ hoe onaanvaardbaar haar werking is ” en “ hoe slecht de communicatie tussen de voorzitter en zijn
commissie functioneert ”. De mails die Danny verspreidde op 30 maart, 7 april, met daarna een protestbrief op 11
mei bleven niet alleen onbeantwoord, ze worden zelfs nergens vermeld in de verslagen als “ontvangen
briefwisseling” ????
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9) Andy De Bondt zal zich stand-by houden als mogelijke kandidaat nationaal jeugdmonitor, dit na
overleg in de NJC en met huidig monitor Eddy Leppens.
10) Er wordt voorgesteld om ook in de jeugdcommissie de verplaatsingen der leden te vergoeden
via de gewestelijke kas. Voorlopige orde van grootte der af te leggen kilometers : Andy 80km, Dirk
25km, Louis 32km, Eddy 40km, Patrik 15km.
11) Op de eerstvolgende bijeenkomst van de NJC zal worden besproken in hoeverre de forfaitaire
vergoeding per jeugdspeler van 60€ kan toegekend worden via de Gewesten, weliswaar mits
voorlegging van de hiervoor verkregen lessen.

Voorgelegd in 2de instantie ter definitieve goedkeuring aan de leden van de GJCA, alvorens over te
gaan tot verspreiding naar het Gewestelijk bestuur en naar de voorzitter van de NJC.
Zoersel, 27 juni 2020
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