KONINKLIJKE BELGISCHE BILJARTBOND V.Z.W.
FEDERATION ROYALE BELGE DE BILLARD A.S.B.L.
Aangesloten bij
Affilié

Union Mondiale de Billard
Confédération Européenne de Billard
Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité
Comité Olympique et Interfédéral Belge

Zetel/Siège Café Sport Martelarenplein, 13 te 3000 Leuven

NATIONALE JEUGDCOMMISSIE KBBB.
VERGADERING VAN 03-04-2016
Aanwezig : Franssen Joannes, Sonja Don Porto Carero, Meuleman Rudy, Ruysen Robert.
Thuys Ludo, Dieu Guy, Engelbos Patrick.
Verwittigd Afwezig. Lemaire Jean – Brohéé Francois

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd.
Geen opmerkingen.
2. Nationale finale
De nationale finale verloopt goed .
Organisatorisch is alles OK .
Spelers en begeleiders zijn tevreden .
Een grote proficiat aan de inrichters en hun lokaalhouders voor de goede en nette ontvangst en het goede eten dat
De spelers, afgevaardigden, en scheidsrechters mochten ontvangen.
3.Europese kampioenschappen .
U 17 drieband te Leuven. Deelnemers Dylan Parent, Glen Neyens en Vanhees Kevin.
Afgevaardigde Franssen Joannes.
Na uitleg gegeven te hebben betreffende het budget, word er beslist om deel te nemen aan het europees
Kampioenschap vrijspelvoor U 17 en U 19.
Na samenspraak met de NJC. en Vanhees Stef , wordt hij afgevaardigd naar het Europees Kampioenschap vrijspel
U 19 in Kopenhagen met Sonja Don Porto Carera als begeleidster.
Daardoor geen afvaardiging naar het europees kampioenschap driebanden in Murcia.
Bryan Eelen zal deelnemen aan het Europees Kampioenschap vrijspel U17 in Dudelange.
op 27,28 en 29 mei 2016
Rudy Meuleman zal meegaan .
4. Inschrijvingen
De inschrijvingen naar volgend sportjaar toe moeten binnen zijn voor 31 juli 2016.
Dan zal er een nationale kalender opgemaakt worden.
Aangezien wij dan de kampioenen moeten afvaardigen naar Brandenburg, zal de competitie eerder beginnen,
Aangezien wij dan ook kampioenschappen van Belgie dienen te organiseren voor de afvaardiging naar Brandenburg
Zal er een nieuw budget opgesteld worden en voorgelegd aan de raad van bestuur.

5 Brandenburg 2017.
De overnachtingen zullen geboekt worden door de nationale jeugdcommissie. Het zal daar zijn dat de jeugdspelers
zullen overnachten. Dit om verschil in hotelrekeningen te vermijden.
Datum organisatie is echter nog niet gekend

6.Coupe Van Beem
De plaats en datum zijn nog niet gekend. Het zou in Bochum zijn ??
De vraag wordt gesteld aan de duitse collega’s.
Er is een voorstel om een andere organisatie van Duitsland ( niet enkel vrijspel en ook op de 2 formaten )
Wat heeft een hervorming van de verschillende klassen tot gevolg . vb van 8 naar 6 klassen ??
Er zal contact opgenomen worden met de verantwoordelijke van de Coupe van Beem.
Is ondertussen gebeurd, maar we zijn nog niets wijzer over deze zaak.

7. JEUGDLESSEN
Er zijn enkel formulieren van lessen binnengekomen van het gewest Antwerpen.
Deze zullen nagezien worden en dan door gestuurd naar de nationale penningmeester voor betaling.
Let wel op. Er worden pas nationale lessen betaald vanaf de 7 e klasse en na aftekening van de deelnemende speler.

8. Varia
BC De Middel vraagt een datum voor hun tornooi van volgend seizoen .
Voorstel is 25 feb 2017

Volgende vergadering zal doorgaan ongev. half juni, juiste datum nog niet gekend

Verslag : Meuleman Rudy

Joannes Franssen

Traduction francaise faite par Ruyssen Robert

Voorzitter - Président

