
 

Beveren, 21 september 2020. 

 

 

Beste sportvriend, 
 

Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur der Koninklijke Beverse Biljart Federatie van 

donderdag 17 september 2020 om 19.30u in het lokaal van KDIB, Sporthal ’t Wit Zand, A. 

Rodenbachlaan 23 te 9120 Melsele. 
 

Aanwezig: Voorzitter Danny Van Vossel (KGV),  FSB Willy Leemans (KGV), Penningmeester Noppe 

Robert (KGV), Secretaris Chris Hemelaer (BCCK) en clubafgevaardigden Theo Stuer (KDIB), Nick Mertens 

(KKV), Franky De Witte (BCSK) en Gunther Van Poorten (BCCK). 

Verontschuldigd: geen 
 

Verslag vorige vergadering: Werd goedgekeurd. De rondvraag van vorige vergadering wordt in dit verslag 

opgenomen. 
 

Kasverslag: Batig saldo. (Nieuw rekeningnummer KBBF: BE60 0689 3525 8970) 
 

Biljarten in deze corona-crisis: Door de overheid zijn extra fondsen voorzien die verdeeld zullen worden 

door de gemeente als extra subsidie. Ook onze federatie heeft een onkostennota ingediend. Indien wij een 

tegemoetkoming mogen ontvangen, zullen wij met het bestuur bespreken op welke manier dit kan 

uitgegeven/verdeeld worden. 

 

Trekking kalender Beker van Beveren VRIJ seizoen 2020-2021: Speeldag 1 start op vrijdag 25/09/2020 om 

19u30 met volgende wedstrijden: KDIB1-KDIB2 ; BCSK2-BCSK1 ; BCCK-KGV; KKV is vrij. De nieuwe 

puntenlijst en kalender zal zo snel mogelijk doorgegeven worden door Willy (FSB). Volgende speeldagen 

kun je reeds noteren: 09/10 + 23/10 + 06/11 + 20/11 + 04/12 + 18/12. 
 

Uitreiking wisselbeker(s) in coronatijd: De beker van Beveren VRIJ en bekers van Kieldrecht seizoen 2019-

2020 zullen uitzonderlijk uitgereikt worden op de volgende vergadering en niet op Cortewalle.  

 

Adressen- en ledenlijst binnenbrengen: Enkel clubs moeten deze nog te bezorgen aan Willy. Dringend 

doorgeven aub. 
 

Opnieuw invullen van de post van ondervoorzitter binnen de KBBF: Reeds een tijdje geleden heeft Fred De 

Kind gevraagd zicht te laten vervangen. Wij zijn dus op zoek naar een gedreven KBBF’er die deze taak op 

zich wil nemen. Kandidaturen kunnen per e-mail gezonden worden naar de voorzitter Danny Van Vossel.   
 

www.kbbf.eu.: Door de corona-crisis weinig nieuws dus alles OK. 
 

Biljartballen en handicapboeken: De gratis biljartballen waarvan sprake in het vorig verslag werden verdeeld 

door Willy alsook de handicapboeken. 
 

Rondvraag vorige vergadering van 16/06/2020:  

Tom Van Biesen (KGV): Waarom geen competitie starten voor gepensioneerden in de namiddag? Graag 

voorleggen in de verschillende clubs of hier interesse voor is. 

Nick Rosier (BCSK): Nick Rosier vervangt Jeffrey De Witte als FSB voor de individuele tornooien van de 

KBBF (en ook voor de KBBB). Langs deze weg wensen wij Jeffrey te bedanken voor zijn jarenlange inzet 

en natuurlijk welkom aan Nick Rosier als nieuwe FSB voor de individuele tornooien. 

 

 

http://www.kbbf.eu./


 

 

 

Rondvraag van de vergadering van 17/09/2020:  

Franky De Witte (BCSK): Neus- en mondmasker zijn verplicht bij het biljarten. Ook voor de 

scheidsrechter. Nog steeds van toepassing: Na elke wedstrijd het biljartkader en de biljartballen 

poetsen alsook de plaatsen van de spelers en scheidsrechter. Gouden regel: gebruik je gezond verstand 

en hou je aan de regels die de regering ons van in het begin van de crisis reeds heeft duidelijk gemaakt. 

Robert Noppe (KGV): Omdat de clubs die aangesloten zijn bij de KBBB per lid een tegemoetkoming 

krijgen, wordt er gezocht naar een tegemoetkoming voor de andere clubs. Het is absoluut niet de bedoeling 

deze bijdrage af te schaffen. 

Gunter Van Poorten (BCCK): Wanneer beginnen de tornooien vrijspel en overband individueel? Er wordt 

nog eventjes afgewacht tot we meer weten over beslissingen van de volgende veiligheidsraad. 

Willy Leemans (KGV): Het is nog steeds verplicht om dit verslag uit te hangen in jullie lokaal. 

 

 
 

Volgende vergadering: Voorzien op woensdag 28/10/2020 om 19u30 in KKV. 

 
 

Met sportieve groeten,  

Danny en Chris.           
           Verslag 75 van 17 september 2020. 

 

 

PS: Hou je aan de voorgeschreven COVID-19 maatregelen zodat iedereen gezond blijft !!! 


