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

Deurne, 22/4/2016

ALGEMENE DISTRICT VERGADERING ANTWERPEN
Verslag van 20/4/2016 in Biljartcentrum Vingerhoedt
Aanwezig:

Bestuur : Voorzitter:
Onder voorzitter:
Sportbestuurder:
Secretaris/Penningmeester:

Van den Bulck Bart
De Coninck François
Van Mensel Marcel.
Masson Louis.

Afwezig BPT, MDC, BILHAR BARRIGUINHAS, en BC Rio.
Verontschuldigd: Figuur 2600
Secretariaat:


Kandidatuur Rudi Staute als penningmeester. Vergadering akkoord. Welkom aan boord
Rudi. Tot einde seizoen zal hij samenwerken met Louis om alles financieel over te nemen.



Controle aanwezigheid van de clubs.



Opmerkingen/toelichtingen verschillende verslagen van vergaderingen.
DV 27/1/16 geen opmerkingen.
NSC: Waarschijnlijk zullen vanaf volgend seizoen enkele gewestfinales worden
samengevoegd en enkele nationale finales wegvallen.
François gaf een kort overzicht, bevestiging na beslissing RvB.

Sport:


Nog kort overzicht van Marcel voor de district kampioenen



Inschrijvingen voor volgend sportjaar zijn nog niet rondgestuurd.
Na inschrijving, ontvangt u bevestiging dat deze in orde zijn, met verzoek dit te controleren.



Gelieve na te zien:
o

Bij individuele deelname moet er voor het nieuwe sportjaar een “1” in de laatste
kolom (actief) op de fiche staan.

o

Voor deelname aan BvB moet een aparte lijn per biljart formaat zijn aangemaakt
met een “1” in de kolom actief. Controleer hier ook de te spelen punten, zeker voor
de spelers met retro of promotie.

o

Controleer het aantal ingeschreven ploegen en vaste spelers. Opgelet de ploegen
staan in omgekeerde volgorde, ploeg 4 staat eerst, dan ploeg 3 enz. Dit is een
foutje in het programma dat pas met de volgende nieuwe website zal opgelost zijn.

o

Indien u dit te veel werk vindt, vraag dan aan de spelers dat iedereen zijn
persoonlijke fiche controleert. Best zou zijn als u dit beiden nakijkt.



Retro: Spelers die 3 jaar hun minimum niet hebben behaald, zullen automatisch retro
bekomen. Zij zijn dan geen nieuwe speler.



Spelers die retro wensen te bekomen volgens art 11/4 moeten dit via email aanvragen.
Zij worden altijd aanzien als nieuwe speler. Opgelet: Wij verwittigen deze spelers niet. U of
zij moeten dit zelf opmerken.
Vanaf 1/6/2016 kan u retro aanvragen



Indien u min 3 wedstrijden in een bepaalde competitie heeft gespeeld moet uw gemiddelde
voor het voorbije sportjaar vermeld zijn op uw fiche. Indien dit niet het geval is, graag een
seintje. Indien geen gemiddelde vermeld, kan u geen retro bekomen.

BWM: Dank aan de clubs die uitslagen inbrengen, is grote vooruitgang.
BC Lugo: Moeilijkheden door wegvallen van enkele spelers.
Lugo 3 uit competitie kader genomen (afd 2) wegens 4 FF wedstrijden.
Afgesproken dat Rudi De Bondt de inschrijvingen zal doen in samenspraak met François en Louis.
Lugo zal imago terug trachten op te bouwen en vraagt hiervoor begrip van de andere ploegen.
Rondvraag: momenteel 15 antwoorden, meestal vraag geen veranderingen. Traditionele vragen
voor promotie e.d. Enkele kandidaten voor BWM MT Classic.
NIDM: Gemiddelden van spelers werd ingebracht op de fiches. Indien u 3 wedstrijden in 1 ploeg
heeft gespeeld zou dit moeten vermeld staan of hoger gemiddelde uit andere competitie.
Website: Vraag om link naar uitslagen BWM oud sportjaar te behouden. Zullen dit proberen.
Jeugd: Lessen aan school in Turnhout mogen, ondanks geen nieuwe aansluitingen, toch
succesvol genoemd worden. Dank aan de medewerkers die ettelijke dagen les hebben gegeven.
Afspraak voor volgend sportjaar worden in oktober gemaakt, hopelijk vinden we ook enkele
lesgevers uit Turnhout of omgeving.
Financiën:


Nog te betalen bedragen bij het opstellen van deze dagorde. Indien niet betaald voor 1 juni
geen inschrijvingen voor volgend sportjaar.

BE09 6511 4958 8857
Kolom1
BC. Bilhar Barriguinhas
BC. MDC

BIC: KEYTBEBB

Boetes 18/06
19/8 en 27/1
Aantal Leden
Bijdrage DF
en 20/4
Boeken
13
26
6+6+6
7
14
6+6+6+6

Te Betalen
€ 44
€ 38

BC. RIO
Figuur 2600
BPT

14

28

6 + 6 + 6 +6
6€
6€

€ 52
€6
€6

Vermelde bedragen storten op bovenstaande rekening, graag vóór volgende
vergadering. U ontvangt geen factuur, dit is de enige manier van meedelen.
Voorstel; volgend seizoen geen bijdrage voor DF. Er is voldoende in kas. Nog te
bespreken.
Allerlei: Rondvraag: Weinig animo om iets te veranderen. Meeste opmerkingen over gemiddelden
en retro. Is nationale materie. Zullen mogelijke aanvraag retro na 2 jaar terug voorleggen aan
NSC.
Kledij: Nogmaals vragen kledij te respecteren. Het kan toch niet moeilijk zijn dat iemand die 20
keer per jaar gaat biljarten geen zwarte broek en geen zwarte schoenen heeft.
Arbitrage: In ploegencompetitie normaal punten met ploegnaam vermelden. Individueel met
familienaam. Indien gebruik van voornaam, best eerst vragen.
Vraag om kleine hoek terug in te voeren voor lagere spelers. Is gebeurd.
NIDM: onvolledige ploeg 3 man toelaten. Is ook gevraagd.
BC Salpho en BC De Middel: proficiat met organisatie hun jeugdtornooi.
Vraag individuele wedstrijden opschuiven naar latere datum (meer spreiden). Zullen dit bekijken
BC De Maan veranderd van naam naar Driebandclub De Leug.

Streefdatum volgende vergadering: 8 juni.

Louis Masson
Secretaris District Antwerpen
Louis.masson@telenet.be .

