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VERSLAG
Na de verwelkoming en aanwezigheidstest vraagt voorzitter Van Hemelrijck of er opmerkingen zijn
aangaande het verslag van de vorige AV te Kalfort. Negatief.
Vervolgens gaat men over tot het binnenbrengen van de inschrijvingen voor de Feestzitting. Er
blijken voorlopig 136 deelnemers te zijn.
Vic Laisnez (EXC) vraagt waarom de winnaar van “Club van het jaar” niet vroeger bekend gemaakt
werd. Wanneer de club vroeger op de hoogte was geweest zouden er wellicht meer
leden hebben ingeschreven.
Het bestuur geeft aan dat er nog kan ingeschreven worden tot 4 juni en dat de winnaar niet vroeger
bekend was door het laattijdig einde van de competitie.
Men vraagt ook om de ontbrekende wisselschalen zo snel mogelijk in te leveren.
De sportleider licht dan enkele wijzigingen naar volgend seizoen toe:
- Tweede zal opgesplitst worden indien er evenveel ploegen zijn dan dit seizoen. Er zullen dan 3
speelrondes betwist worden. MKA (Frank) merkt op om na 2 rondes de eersten van beide reeksen
tegen elkaar te laten spelen. Carl heeft hierbij bedenkingen maar denkt er nog eens over na. Ook
in eerste en derde zal men wellicht naar 3 speelrondes gaan.
- De competitie vangt aan na het eerste weekend van september. Hierdoor zal de competitie sneller
afgelopen zijn. De clubs zullen het aantal in te schrijven ploegen wel al moeten doorgeven tijdens
de maand juni.
Tot slot komen er nog een aantal opmerkingen en voorstellen naar de toekomst toe:
- Temse (Peter) stelt voor om het systeem van de Belgische Biljartbond over te nemen voor wat
betreft moyenne en te spelen getal.
- Swa Pauwels vraagt om eens na te denken over een systeem waarin de winnaars extra punten
krijgen bij minder dan 20 beurten vrij en 40 beurten drieband.
- Er ontstaan verhitte discussies en zelfs het puntensysteem uit het voetbal komt ter sprake.
- Kalfort bij monde van Harry draagt aan dat het minimum van 135 in tweede kan leiden tot
wedstrijden tussen een speler van 30 en een van 50.
- Baasrode (Guy) doet een voorstel om in tweede en derde terug naar 3 spelers te gaan om zo meer
ploegen te krijgen.
Al deze voorstellen en opmerkingen zullen verder besproken worden door het bestuur.
Hierop sluit de voorzitter de vergadering.
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