
 

Beveren, 22 september 2021. 

 

Beste sportvriend, 
 

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

woensdag 08 september 2021 om 19.30u in het lokaal van BCSK, Café ’t Sleepbootje, Dorpsstraat 119 

te 9130 Kieldrecht. 
 

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

Noppe Robert (KGV), FSB Tornooien Nick Rosier (BCSK) en clubafgevaardigden Theo Stuer (KDIB) en 

Nick Mertens (KKV). 

Verontschuldigd: Gunther Van Poorten (BCCK). 
 

Alvorens de vergadering aan te vatten werd er een minuut stilte gehouden voor alle mensen die een 

familielid hebben verloren tijdens deze corona-crisis. In het bijzonder voor Herman Van Britsom die 

jarenlang heeft deelgenomen aan onze KBBFvergaderingen en ook voorzitter was van BC Den Dijk. 
 

Verslag vorige vergadering: Werd goedgekeurd.  
 

Kasverslag: Batig saldo. Vermelding dat alle verkregen fondsen van de extra Noodfonds Covid-toelage 

volledig verdeeld zijn over alle clubs. We hebben voldoende handicapboeken in voorraad alsook biljartballen 

(12 stellen voor classic spelen en 14 stellen voor drieband).  
 

Biljarten in coronatijd: Voorlopig mag in het café enkel met mondmasker worden gebiljart. Enkel in apart 

afgesloten zalen, zaal BCSK en KGV, mag er zonder mondmasker gespeeld worden. Indien er nieuwe 

maatregelen zijn, zal er zeker melding van worden gemaakt via mail. Volg dus zeker de wetgeving. 

 

Openstaande posten KBBF: Het secretariaat, vooral het maken van het verslag, zal onder de bestuursleden 

verdeeld worden bij elke vergadering. Wat betreft de post van ondervoorzitter zal het oudste bestuurslid 

aangeduid worden in geval dat de voorzitter niet aanwezig is of kan zijn. Kandidaten nog steeds welkom. 

 

Clubs KBBF die niet-aangesloten zijn bij de KBBB: Omdat de clubs die spelen in KBBB-verband een kleine 

tegemoetkoming krijgen per spelend lid, zal er een systeem worden uitgewerkt door Willy Leemans om 

ALLE clubs extra te belonen waardoor bij het spelen van een geldige “handicap vrijspel” van elk lid van de 

KBBF er een extra vergoeding kan worden bekomen bij het spelen van de individuele tornooien. Indien er 

een forfait is van de tegenpartij, liefst natuurlijk alle wedstrijden spelen, zal die vergoeding blijven gelden. 

Natuurlijk is er geen vergoeding wanneer jezelf forfait geeft en niet meer speelt. 

 

Vergelijking punten tabel Vrijspel – Drieband: Voor de individuele tornooien drieband kun je vanaf nu niet 

minder punten spelen dan volgens de vergelijkingstabel vrijspel en daarvan afgeleid naar drieband. 

 

Uitreiking wisselbeker(s) in coronatijd: De beker van Beveren VRIJ van het seizoen 2019-2020 werd deze 

vergadering uitgereikt aan de winnende ploeg van BCSK1 met de daarbij behorende geldprijzen. Nogmaals 

proficiat aan de winnende ploeg.  

 

Trekking kalender Beker van Beveren VRIJ seizoen 2021-2022: Speeldag 1 start op vrijdag 17/09/2020 om 

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

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

kun je reeds noteren: 17/09 + 01/10 + 15/10 + 29/10 + 12/11 + 26/11 + 10/12. 

 

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

http://www.kbbf.eu./


 

 

 

Rondvraag:  

Nick Mertens: KKV gaat een extra stel biljartballen kopen (classics). 

Nick Rosier (BCSK): Inschrijvingsformulieren voor individuele tornooien vrijspel en bandstoten worden zo 

snel mogelijk doorgegeven. 

 
 

Volgende vergadering: Voorzien op woensdag 20/10/2020 om 19u30 in KKV. 

 
 

Met sportieve groeten,  

Danny           
           Verslag 76 van 08 september 2021. 

 

 

 

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


