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Biljartvrienden van de BKRB.
Na een jaar van veel zorgen, eenzaamheid en beperkingen gloort er nu toch
licht aan het einde van de tunnel.
Iedereen is het thuiszitten en de mindere contacten helemaal beu en hopelijk
kan er de komende tijd weer veel meer door het succes van de vaccinaties en
de mooie zomer die nog voor ons ligt.
Onze biljartbond heeft ook een aantal leden verloren en wij leven heel erg mee
met de getroffen partners en families, heel veel sterkte de komende tijd .
Ook van harte beterschap voor diegenen die getroffen zijn door het virus.
Het bestuur van de BKRB heeft op woensdag voor hemelvaart weer voor het
eerst sinds lange tijd vergaderd, een paar leden hebben corona gehad, gelukkig
was iedereen weer gezond en het voelde heerlijk om elkaar weer eens te
horen.
Iedereen hoopte dat er in de nabije toekomst weer op een veilige manier kan
worden gebiljart door onze bijna 600 leden.
Uiteraard hebben wij ook nog een paar wijze besluiten genomen over de
afsluiting van het seizoen 2020 – 2021 en de start en vervolg seizoen 2021 –
2022.
• Het seizoen 2020 – 2021 wordt afgesloten en de resultaten van de
gespeelde wedstrijden worden op ‘’nul’’ gezet. De indeling en moyennes
per speler worden zoveel als mogelijk gebruikt voor de nieuwe indeling van
het komende seizoen.
• Voor het nieuwe seizoen 2021 – 2022 wordt door Peter van Lieshout een
uitgebreide brief gestuurd naar alle secretarissen van onze verenigingen
met volgende vragen. ( ingevuld retour voor 19 juni 2021)
o Welke teams met namen van spelers gaan deelnemen aan de
nieuwe competities. ( ook nieuwe leden vermelden die nog wel het
ledenaanmeldingsformulier via de website dienen in te vullen )
o Van welke lokaliteiten gaat men gebruik maken.
o Het bestuur is van mening dat er tolerant met deze aanvragen moet
worden omgegaan en doelstelling is om zoveel mogelijke leden te
laten biljarten.
o Evenals het afgelopen seizoen vragen wij aan de leden wederom een
gereduceerde contributie van 10,00 euro per lid.

• Nadat alle aanmeldingen binnen zijn gaan Peter, Toine en Cor aan de slag
en proberen samen met de verenigingen een passende competitie in
elkaar te zetten.
• Verder hebben wij afgesproken dat er een “geminimaliseerde”
jaarvergadering wordt gehouden op donderdag 26 augustus na de middag
vanaf 13.30 uur bij de Smis te Duizel. Volgens de statuten zijn wij dit
verplicht en wij gaan ons houden aan de dan geldende regels.
• Bestuursadviseur Hans en notuliste Marijke hebben toegezegd dat men het
komend seizoen nog doorgaat in deze functie. Binnen het bestuur zijn
Andre en Toine aftredend en herkiesbaar. Dit neemt niet weg dat wij
dringend op zoek zijn naar nieuwe enthousiaste bestuurders met computer
ervaring voor de toekomst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met een van onze bestuursleden.
• Ook heeft het bestuur besloten, evenals het afgelopen seizoen, geen
geldelijke bijdrage te vragen aan onze sponsoren. Het mag wel maar het
hoeft niet.
• In de uit te geven boekjes van mei en augustus en op de site worden nog
nadere mededelingen gedaan hoe we verder gaan de komende periode..
Hopelijk gaan we een fijne zomer, een goed, gezellig en gezond biljartseizoen
tegemoet.
Dat hebben we wel verdiend.
Groet ook namens het bestuur.
Martien van der Wijst.
Mei 2021.
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Ledenbestand voor secretarissen
Iedere secretaris kan van zijn eigen vereniging een ledenbestand uit Biljartpoint halen. Dit gaat op de
volgende manier.
Open Biljartpoint en login als secretaris. Selecteer de knop ‘Login’.

In dit geval gaat het om Theo Kox van de Ploeg uit Duizel.

Klik om verder te gaan. Daarna verschijnt het volgende overzicht.

Dit zijn alle functies die een secretaris tot zijn beschikking heeft. Waar we nu naar op zoek zijn is de
zwarte knop ‘LEDENBESTAND’. Door deze te selecteren krijg je als secretaris toestemming tot een
overzicht van alle leden van je vereniging.

Selecteer de regel ‘Ledenbestand ………’ waardoor een Excel bestand van je eigen vereniging wordt
geopend.

Als er leden in voorkomen, die kunnen worden verwijderd, gaarne doorgeven aan secretaris BKRB.

IN MEMORIAM
Seizoen 2020-2021
2020-01-01
2020-01-16
2020-03-20
2020-03-26
2020-04-03
2020-02-02
2020-04-10
2020-04-02
2020-05-17
2020-04-02
2020-06-16

Peter vd Ven
Theo Rademakers
Henk vd Ven
Jos Bierings
Cees Veron
Harry van Beek
Ad Schoofs
Rob van Hout
Henk vd Bosch
Marcel vd Heijden
Jan Lemmens

1946-08-02
1938-12-18
1941-11-08
1922-02-02
1935-03-12
1924-01-13
1946-06-03
1937-05-23
1945-08-31
1933-05-08
1957-03-09

De Doelen
Zanzibar
De Doelen
De Ploeg
Ons Genoegen
B.C. t' Hofje
Nooit Gedacht
B.C. Eersel
BJC Wintelre
B.C. Eersel
B.C. Eersel

2020-08-24
2020-10-01
2020-11-13
2020-12-13
2021-01-11
2021-01-23
2021-02-10
2021-03-25
2021-03-20
2021-04-14
2021-05-06
2021-05-12

Wim Paridaans
Janus van Poppel
Walter vd Ven
Bert Schoofs
Adriaan Keeris
Thieu Peeters
Henk vd Meer
Toon Kouwenberg
Jan Vermeulen
Ben Westendorp
Wim van Loon
Hans Verhorevoort

1932-05-09
1935-02-12
1940-05-02
1925-07-21
1935-01-21
1926-01-12
1939-12-20
1935-06-14
1934-08-26
1935-02-24
1937-04-16
1951-11-11

De Ploeg
Nooit Volleerd
De Leenhoef
Ons Genoegen
De Leenhoef
Ligt-Effect
Steeds Beter
De Sportvriend
D.S.S.
SEV
BJC Wintelre
Den Hoek

Info kunt u vinden op de BKRB site In Memoriam
www.bkrb.eu

Aan alle aangesloten verenigingen van de Bond Kempische Recreanten
Biljartverenigingen ( BKRB ).
Uitnodiging voor de jaarvergadering op donderdag 26 augustus 2021.
Locatie: de Smis, Smitseind 33, 5525 AN te Duizel.
Aanvang: 13.30 uur.

AGENDA
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Opening door de voorzitter Martien van der Wijst.
Vaststellen presentielijst. Volgens de afspraken dient er
per team minimaal een vertegenwoordiger aanwezig te
zijn, bij voorkeur de teamleider. Indien een vereniging
niet of niet tijdig aanwezig is op de jaarvergadering volgt
er een boete, zie huishoudelijk reglement artikel 9.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Behandeling en goedkeuring van het verslag van de
ledenvergadering van 20 augustus 2020. Voor het
verslag van de notulen zie ook de website.
Verslag van de penningmeester Toine van Kessel over
het afgelopen seizoen, 1 juni 2020 t/m 31 mei 2021.
Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit de
heren Theo Peters en John van Schendel.
Benoeming kascontrolecommissie voor het seizoen
2021/2022.
Vaststellen contributie voor het seizoen 2022/2023.
Samenstelling bestuur: aftredend en herkiesbaar zijn
Toine van Kessel en Andre Panjoel. Daarnaast kunnen
kandidaten voor een bestuursfunctie zich voor 1
augustus aanmelden bij Martien van der Wijst, Oude
Kerkstraat 30a, 5507 LC te Veldhoven.
martienvanderwijst@gmail.com
Evaluatie en mededelingen over biljartpoint.

9.
10.
11.

12.
13.

Bespreken huishoudelijk reglement en het
wedstrijdreglement.
Het gebruik van de website. ( zie www.bkrb.eu )
In verband met het coronavirus heeft het bestuur
besloten om de resultaten van de competitie van het
seizoen 2020 – 2021 niet mee te tellen voor het
komende seizoen. Daarom huldigen wij bij deze
jaarvergadering wederom geen kampioenen en worden
dus ook geen prijzen uitgekeerd.
Uitreiking competitiebescheiden voor het komende
seizoen.
Toelichting competitie 2021 – 2022.
Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
Sluiting door de voorzitter.

Het bestuur stelt het op prijs dat indien mogelijk de vragen
vooraf aan de vergadering schriftelijk of per e – mail worden
gesteld, via onze secretaris Peter van Lieshout, Plevier 19 te
Veldhoven of via secretaris@bkrb.eu.

Notulen jaarvergadering BKRB op donderdag 20 augustus 2020 in ‘’de Smis ‘’ te Duizel.
1. Opening.
De voorzitter, Martien van der Wijst, opent de vergadering om 13.35 uur door alle aanwezige leden
van harte welkom te heten. Het is een bijzondere vergadering in een bijzondere tijd, Corona virus
heeft ons in de ban. Eenieder wordt ook dringend verzocht zich te houden aan de voorschriften
RIVM.
2. Presentielijst.
Aanwezige bestuursleden:
Peter van Lieshout, Toine van Kessel, Andre Panjoel, Jan Tielemans en Martien van der Wijst, Cor
Kox.
Afwezig met kennisgeving:
Hans Hommering, adviseur
Verenigingen: ‘t Caves, de Doelen en de Stoters.
Ereleden.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
• Er zijn geen ingekomen stukken.
• We hebben 52 verenigingen met 585 deelnemers aan de competitie. 84 libre en 26 driebanden.
• Bij driebanden is 1 nieuw team bijgekomen de Gouden Leeuw 2. Gestopt zijn: Libre BC Eersel 5,
De Hangijzers 3, De Ploeg 5, en de Doelen. Team de Doornboom wordt team De Beerze.
Totaal hebben zich 26 driebanden en 87 libre teams aangemeld voor het seizoen 2020/2021.
• Vervolgens vraagt hij een minuut stilte voor de leden die ons het afgelopen seizoen zijn
ontvallen.
• De contributie is i.v.m. Corona eenmalig verlaagd naar € 10,00. Volgend jaar bedraagt dit weer
€ 18,00.
• Half maart werd de competitie abrupt gestopt vanwege Corona.
• Wedstrijdbekers worden dit jaar niet uitgereikt.
• Vragen voor de rondvraag bij voorkeur aanmelden tijdens de pauze.
4. De notulen van de jaarvergadering van 22 augustus 2019 werden zonder op- en aanmerkingen
goedgekeurd door de leden.
Met dank aan notuliste Marijke van Lieshout.
5. Verslag penningmeester Toine van Kessel seizoen 2019/2020.
Met tevredenheid kijken we terug op het afgelopen jaar.
Wel hopen we volgend jaar weer een koffietafel te kunnen organiseren voor alle leden. Toine
presenteert de cijfers van het afgelopen jaar.
6. Verslag kascontrolecommissie bestaande uit de heren Janus van Poppel en Theo Peeters.
Janus van Poppel deed ook namens Theo Peeters verslag van de bevindingen van de kascontrole over
de periode 1 juni 2019 tot 31 mei 2020. Er werden geen ongerechtigheden geconstateerd in de hen
aangeboden stukken en zij verzoeken de vergadering, middels een schriftelijke verklaring, decharge
te verlenen aan de penningmeester Toine van Kessel, die op een nette, deskundige en duidelijke
wijze de financiële zaken heeft weergegeven. De vergadering ging hiermee unaniem akkoord.
7. Benoeming kascontrolecommissie voor het komende seizoen.
De heer Janus van Poppel is aftredend. De kascontrolecommissie voor het volgend jaar bestaat nu uit
de heren Theo Peters en John van Schendel. Als nieuw reserve lid werd de heer Mathieu Franssen,
van ‘t Heuveltje Weebosch, benoemd

8. Vaststelling contributie voor het komende seizoen:
Contributie blijft € 18,00 euro per lid.
9. Bestuursverkiezing en samenstelling bestuur voor het komende seizoen.
• Aftredend en herkiesbaar: Jan Tielemans
• Voorzitter heeft meerdere malen een oproep gedaan zich te melden als nieuw bestuurslid,
helaas de telefoon stond niet roodgloeiend. Toch doet de voorzitter wederom een dringend
beroep op de leden, gezien de toekomst, zich aan te melden als bestuurslid, liefst met kennis van
Excel,
10. Evaluatie Biljartpoint.
• Cor Kox geeft toelichting:
• Wat ging er goed:
Nieuw aanmeldingsformulier teams en aanmeldingsformulier nieuwe leden.
• Wat ging er minder goed:
Communicatie aangaande moyenne en afvoeren reservespelers.
11. Bespreken huishoudelijk- en aangepast wedstrijdreglement.
• Gewijzigd:
- Punt A26. Puntentelling:
Aanscherpen van de regels
wanneer wint/ verliest een speler.
- Punt A10. Reservespelers:
Binnen BKRB kennen we geen reservespelers.
12 Ontwikkeling AVG.
• Toine van Kessel, functionaris AvG licht toe:
• BKRB-website is nu extra beveiligd. Zie slotje in adresbalk. Dataverkeer op de website gaat vanaf
heden versleuteld.
• Met Biljartpoint zijn we druk bezig met afronden van een overeenkomst: Hoe gaan we samen
om met persoonlijke gegevens. Dit zit in een afsluitende fase.
13 Het meer gebruik maken van de website.
• Zie www.bkrb.eu
14. Beëindiging competitie 2020/2021.
• In verband met het uitbreken van het coronavirus heeft het bestuur besloten om de competitie
van het seizoen 2019-2020 op 12 maart te beëindigen. De teammoyennes en de moyennes per
speler op 12 maart 2020 zijn leidend voor de indeling van het seizoen 2020-2021. Tijdens deze
vergadering huldigen wij geen kampioenen, wel keren wij geld uit aan team voor de eerste helft
van de competitie.
• Seizoen 2021-2021 wordt het prijzengeld niet meer in contanten maar via bankrekening teams
gestort. Dit omdat de banken hiervoor een flinke vergoeding gaan berekenen.
15. Uitreiking competitiebescheiden 2020/2021.
• In verband met Corona worden bescheiden, inclusief prijzengeld, in naastgelegen zaal uitgereikt.

16. Pauze, iedereen blijft zitten, drankjes worden gebracht.
17. Toelichting competitie 2020/2021.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cor Kox toelichting:
Cor Kox is 1e wedstrijdleider voor komende competitie. Peter van Lieshout is 2e wedstrijdleider.
Het verzetten van wedstrijden moet tijdig worden doorgegeven. Zie wedstrijdreglement.
Verplicht bewaren van wedstrijdformulieren in geval van calamiteiten.
Bij BKRB kennen we geen reservespelers.
Het aantal invalbeurten in een ander team is 5 keer per speler per seizoen. Bij problemen,
wedstrijdleider inschakelen.
Indeling is gedaan op basis van teammoyenne.
Aanpassingen hierop als meer dan 2 teams uit één vereniging in dezelfde klasse speelt.
Verplicht gebruik van “Aanmeldingsformulier Teams”. Andere formulieren worden niet meer
geaccepteerd.
In de competitie bescheiden zit tevens het prijzengeld voor de verenigingen die daar recht
ophebben.
De tellijsten kunnen in de pauze worden afgehaald.

18. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
• Er zijn geen rondvragen binnengekomen.
19. Sluiting om 14.45 uur door de voorzitter.
Voorzitter BKRB.
Martien van der Wijst

Verslag:
Marijke van Lieshout

