Beveren, 09 augustus 2019.

Beste sportvriend,
Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur der Koninklijke Beverse Biljart
Federatie van dinsdag 23 juli 2019 om 19.30u in het lokaal van KGV, GrandCafé Gildenhuys,
Ciamberlanidreef 96 te 9120 Beveren.
Aanwezig: Voorzitter Danny Van Vossel (KGV), FSB Willy Leemans (KGV) en clubafgevaardigden
Theo Stuer (KDIB), Nick Mertens (KKV), Patrick Mertens (KKV) en Franky De Witte (BCSK).
Verontschuldigd: Robert Noppe (penningmeester).
Afwezig: Secretaris Chris Hemelaer (BCCK)
Bij het begin van de vergadering werd er 1 minuut stilte in acht genomen voor ons overleden
bestuurslid Gunther Wuytack en voor de (vroegere) leden Julien Moenssens, Eycken Gerard en
Leo Vergauwen.
Verslag vorige vergadering: Geen verslag ontvangen, we proberen dit alsnog te recupereren.
Kasverslag: Batig saldo. Gelden van de clubs van seizoenen 2016-2017 en 2018-2019 moeten
nog worden verwerkt alsook alle onkosten / rekeningen van af 01/07/2017 tot 01/08/2019.
Beverse feesten speling 2019: Gaat door in het lokaal van KGV op zaterdag 17/08/2019 vanaf
12uur. Affiche is reeds doorgezonden alsook de inschrijvingslijst. Ook voor de bekers werd reeds
een aanvraag ingediend.
KBBF Cavabar Beverse feesten 2019 op 23-24-25 augustus 2019:
Vrijdag 23/08 verlichte feestmarkt en een optreden van de groep CofeeDee
Zaterdag 24/08 onze 2de bodypaintwedstrijd, start van het strafste café en ook kindergrimme.
Zondag 25/08 optredens van verschillende gevechtsporten, kindergrimme en ook een optreden
van de groep Trapped In A Box. Ook zal er elke dag een springkasteel ter beschikking voor de
kleintjes zijn.
Nogmaals een oproep voor helpers voor de cavaber. Elk uurtje dat iemand komt helpen
betekent een rustpauze voor diegenen die er 3 dagen van ’s morgens tot ’s nachts meehelpen.
Hoe aan spoelwater geraken? Een groot vat zou een optie kunnen zijn.
Uitslagen Finales Tornooien band: Hoge reeks: 1) Nick Rosier (BCSK) 2) Paul Pauwels (KGV)
3) Peter Rosier (BCSK) en 4) Dirk Janssens (KKV). Lage reeks: 1)Van Wouwe Mark (BCCK) 2)
Jan Pieters (KKV) 3) Gunther Van Poorten (BCCK) en 4) Mark Wauters (BCSK)
Tornooien drieband klein en match biljart: Deze worden dit seizoen niet meer gespeeld.
Tornooien algemeen: Willy gaat in samenspraak met Jeffrey eventueel opnieuw de tornooien op
kalender zetten. Wanneer inschrijven? Bij het begin van het seizoen? Of zoals nu telkens bij het
einde van een tornooi.
Eindstand beker VRIJ: 1) KKV 1, 2) KDIB 1, 3) KDIB 2 en 4) KKV 2.
Eindstand beker DRIEBAND: 1) KKV, 2) KDIB 1, 3) BCCK 2 en 4) KGV.

Begin beker VRIJ seizoen 2019-2020: Op vrijdag 13 september 2019 met het nieuwe
puntensysteem zoals we nu reeds hebben gebruikt voor de beker Drieband.
www.kbbf.eu.: Geen nieuws. De jaarlijkse aanbetaling voor onze bestandsnaam is gebeurd.
Rondvraag:
Nick: Graag nakijken door Willy van de handicaps vrijspel van KKV. Zij gaan reeds in augustus
starten met hun handicap vrijspel.
Nick: Wat met de lakens? Op dit ogenblik zal BCSK een test doen met Royal Pro lakens op het
biljart in het café. Nadien zullen we voor de KBBF zien wat we gaan doen.
Franky: Nick Rosier is Belgisch kampioen kader klein biljart en D.V.N. Belgisch kampioen beker
der Gewesten.
Theo: Nieuw voorzitter bij KDIB is Etienne Lambin.
E-mail adres toe te voegen: etienne.lambin@telenet.be
Volgende vergadering:
Woensdag 11 september 2019 om 19.30 uur in KKV, Café De Katholieke Kring, Pastoor
Steenssensstraat 39 te 9120 Beveren.

Met sportieve groeten,
Danny
Secretaris ad interim
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