Beveren, 05 september 2022.
Beste sportvriend,
Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur der Koninklijke Beverse Biljart Federatie van woensdag
22 juni 2022 om 19.30u in het lokaal van BCSK, café ’t Sleepbootje, Dorpstraat 119 te 9130 Kieldrecht.
Aanwezig: Voorzitter Danny Van Vossel (KGV), FSB Bekers Willy Leemans (KGV), FSB Tornooien Nick Rosier
(BCSK) en clubafgevaardigden Theo Stuer (KDIB), Nick Mertens (KKV), Fred De Kindt (BCCK) en Urbain Bosman
(BCCK).
Verontschuldigd: Ondervoorzitter/Secretaris Peter Van Raemdonck (KKV) en Penningmeester Noppe Robert (KGV).
Verslag vorige vergadering: Goedgekeurd.
Kasverslag: Batig saldo.
Afsluiten tornooien seizoen 2021-2022:
- Uitslag Kampioen der kampioenen: 1) Pieters Jan (KKV) – 2) Bosman Patrick (KDIB) – 3) De Boey Seppe
(BCSK) – 4) Haegens Wille (KGV) – 5) Kerner Dave (BCCK)
- Uitslag drieband klein biljart reeks 15-19: 1) Van Moer Marc (KDIB) – 2) Wouters Marc (BCSK) – 3)
Mertens Nick (KKV) – 4) De Schepper Franky (KGV)
- Uitslag drieband match biljart reeks 15-24: 1) Janssens Dirk (KKV) – 2) Van Mele Franky (KGV) – 3)
Pauwels Paul (KGV)
- Uitslag bandstoten klein biljart: 1) Pieters Jan (KKV) – 2) De Bock Dirk (KKV) – 3) Rosier Peter (BCSK) – 4)
Rosier Nick (BCSK)
- Finale drieband klein biljart reeks 19-33: Zondag 03/07/2022 om 14u in lokaal van BCSK
- Finale drieband match biljart reeks 12-15: Woensdag 27/07/2022 om 18u30 in lokaal van BCSK
Beverse Feesten:
- Cavabar: Jammer genoeg moeten we het dit jaar zonder cavabar doen op de Beverse Feesten op 26-27 en 28
augustus 2022. Het moeilijk en/of niet vinden van een deftige bar heeft ons dit doen besluiten.
- Beverse feesten speling: Gaat door op zondag 21/08/2022 in lokaal van BCSK als er minimum van 8 ploegen
inschrijven.
Vergelijkingstabel: Nieuwe spelers zullen vanaf nu ook bekeken worden voor de diciplines bandstoten en drieband via
de vergelijkingstabel als ze stijgen bij hun handicap vrijspel.
Nieuwe hoofdingen voor bestuur: De gegevens zullen worden doorgezonden naar Fred De Kindt.
Info Willy Leemans ivm nieuw systeem: Hij gaat dit eens uitrekenen voor het voorbije seizoen wat ons dat zou kosten
voor KBBF en dus wat het zou kunnen opbrengen voor de verschillende clubs.
www.kbbf.eu.: Nick gaat info inwinnen voor nieuwe web-server want de huidige is veel te kostelijk. Het is nog steeds
DE site om u te informeren over wedstrijden, tornooien met de kalenders en uitslagen !!
Rondvraag:
- De Kindt Fred (BCCK): BCCK blijft verder bestaan met een 6-tal spelers. Succes gewenst.
- Mertens Nick (KKV): Herberekening vanaf 3 ipv 4 wedstrijden
- Mertens Nick (KKV): Opmerking over de resultaten van de laatste 2 wedstrijden van de beker Drieband. Deze
waren te laat doorgezonden. Klopt helemaal maar dit kwam doordat er wedstrijden niet op tijd zijn gespeeld
door vele coronagevallen.
Volgende vergadering(en):
Voorzien op dinsdag 13/09/2022 om 19u30 in BCCK.
Met sportieve groeten,
Danny en Peter
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