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Verslag KBGB-videovergadering van 29 augustus 2020.
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Marnick Verbeirens, Nick De
Groote.
Verontschuldigd: Ivo Jacobs
Afwezig: Bert Geboes
Thema van de vergadering: coronamaatregelen en de competitiestart.
1) Financieel verslag.
Het financieel verslag werd goedgekeurd.
2) Covid19 en de competitiestart.
Er zijn sinds de vergadering van 01/08/2020 geen versoepelingen van de
horecamaatregelen en de enige conclusie kan dan ook alleen maar zijn dat dat de
competitie momenteel niet kan gestart worden. Ook het kabinet van minister Weyts
adviseert in die zin.
De vooropgestelde startdatum van 1 oktober blijft dan ook behouden.
De KBGB zal de horecamaatregelen bij iedere wijziging evalueren, maar pas als de
versoepelingen het toelaten om in alle biljartlokalen competitiebiljart volgens de geldende
maatregelen te organiseren, kan de competitie opgestart worden, en dit ten laatste 14
dagen na de versoepelingen.
De KBGB gaat er alles aan doen om de competitie een volledig verloop te laten kennen.
Nadat eerder beslist werd om dit jaar geen beker van België te organiseren en zo de
zondagen vrij te houden voor de verbondscompetities, werd vandaag ook beslist het BK
2021 te verplaatsen van mei naar augustus 2021 (13/08-12/09) zodat april en mei ook nog
kunnen gebruikt worden voor de competitie.
Ondertussen gaat het bestuur ook opties onderzoeken om te bekijken of de competitie
anders kan ingericht worden, mochten de horecamaatregelen op lange termijn niet
versoepeld worden.
3) Verbonden/spelers die het uitstel van de competitiestart niet naleven.
Verbonden die het uitstel van de competitiestart niet naleven zullen volgend seizoen geen
ploegen kunnen afvaardigen voor de beker van België.
Spelers die het uitstel van de competitiestart niet naleven zullen niet uitgenodigd worden
voor de trofee der kampioenen en de trofee der verbonds- en provinciale
kampioenschappen.
Een minnelijke schikking zal bekeken worden als het probleem zich stelt.
4) Biljartballen
Er werden door de voorzitter van het mededingingscollege bijkomende vragen gesteld
welke beantwoord werden.
5) Volgende vergadering.
Zaterdag 19/09/2020 om 9u00 (videovergadering).
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