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 Ninove, 30 januari 2016 

Agenda Algemene Vergadering van vrijdag 29/01/2016 – 20:00 u – The Corner 

Verontschuldigd:  Rudi Van Laethem, Luc De Coster, Florian Vandecan, Koen De Wever, Willy 

Pardaens 

Afwezig: Roger Andries, Benny Ceulemans, Olivier Collart, Willy Goorden, Hubert 

Coppens, Michel Debusscher, Sandro Coppens, Petrus Eylenbosch, Luc koch, 

Francis Macharis, Roger Mattens, Etienne Pitteljon, Gilbert Vandeneynde 

Aanwezig: Leo Loos, Thierry Vandecan, Geoffrey Dujardin, Eric De Bremaeker, Freddy De 

Tant, Johnny Wauters, Eduard Meskens, Glenn Van Goethem, Marc De Coninck, 

Guy De Win 

Agenda 

1. Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering van woensdag 06 januari 2016 

2. Financieel verslag en ontlasting boekjaar 2015 

3. Status kandidaturen voor het nieuwe bestuur 

3.1. Terugtrekking kandidatuur ondervoorzitter Luc Decoster 

3.2. Terugtrekking kandidatuur ondervoorzitter Geoffrey Dujardin 

3.3. Terugtrekking kandidatuur materiaalmeester Eric Debremaeker 

3.4. Bekrachtiging van het nieuwe bestuur 

3.5. Doelstellingen KBC De Ster 2016 

4. Sportprestaties en clubaangelegenheden door de Sportbestuurder 

5. Verhuis naar nieuwe locatie en evolutie van de werkzaamheden  

6. Vastleggen datum en zaal voor volgend eetfestijn of equivalent evenement 

7. Datum volgende algemene vergadering 

8. Rondvraag en varia 

 

1. Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering van woensdag 06 januari 2016 

Eén opmerking van de secretaris zelf, m.n. dat Eric ontbrak op de lijst van aanwezigen.  

2. Financieel verslag en ontlasting boekjaar 2015 

Leo vraagt aan de Algemene Vergadering om na de voorlegging van de financiele rapportering 

tijdens de vorige Algemene Vergadering en de sindsdien uitgevoerde verificatie door Willy Pardaens 

en Guy De Win, hem te ontlasten van de boekhouding voor het boekjaar 2015. De Algemene 

Vergadering stemt in met dit verzoek. 

Leo zal de drie leden die hun lidgeld nog niet betaald hebben eerstdaags contacteren. 

3. Status kandidaturen voor het nieuwe bestuur 

3.1. Terugtrekking kandidatuur ondervoorzitter Luc Decoster 

Om de jonge mensen een plaats te geven in ons bestuur wenst Luc zich terug te trekken als 

kandidatuur ondervoorzitter op voorwaarde dat hij op een andere manier lid kan blijven van het 

bestuur. Na onderling overleg wordt er besloten om Luc tweede commissaris te maken naast 

Freddy. 



  VZW KBC De Ster Ninove 
 Vzw Koninklijke Biljartclub KBC De Ster / KBBB VD12 District Dender 

 p.a. “The Corner” – Preulegem 17 – 9400 Ninove 
 Bank BE12 6528 3661 6392 – RPR 0555 984 501 
 www.kbcdester.be – info@kbcdester.be  
 

3.2.  Terugtrekking kandidatuur ondervoorzitter Geoffrey Dujardin 

Ook Geoffrey had al te kennen gegeven dat hij zijn kandidatuur wilde intrekken, hetgeen de dag 

erna ook formeel werd bevestigd. Hij vindt van zichzelf dat hij als beginnend lid nog onvoldoende op 

de hoogte is van het reilen en zeilen in de biljartwereld en wenst dus eerst nog een paar jaar te 

wachten alvorens zich in het bestuur te wagen. Desalniettemin wilt hij wel een actief lid zijn die 

meedenkt en meewerkt. 

3.3. Terugtrekking kandidatuur materiaalmeester Eric De Bremaeker 

Eric heeft in de loop van de dag kenbaar gemaakt dat hij zijn kandidatuur als materiaalmeester en 

lid van het bestuur intrekt. De reden hiervoor is dat hij vindt dat de mensen onvoldoende respect 

hebben voor de materialen en het lokaal en dus ook voor de job van materiaalmeester. 

De Algemene Vergadering begrijpt het standpunt van Eric en aanvaardt het ontslag / de 

terugtrekking van Eric. Dit betekent ook dat er voortaan geen functie als materiaalmeester meer 

wordt bekleed in het bestuur. 

3.4. Bekrachtiging van het nieuwe bestuur 

Guy merkt op dat gezien er voor elke functie maar één kandidaat is, er in principe geen verkiezing 

meer hoeft plaats te vinden. Toch vindt hij dat het niet zomaar kan dat wanneer mensen zich als 

enige kandidaat stellen voor een functie ze dan onmiddellijk deel uitmaken van een bestuur. Dat 

geldt trouwens voor alle functies. Daarom pleit hij om toch een bekrachtiging van de Algemene 

Vergadering te vragen voor iedere verkozene van het nieuwe bestuur, want niemand werd 

uiteindelijk expliciet verkozen aangezien er telkens maar één kandidaat was.  

De Algemene Vergadering bekrachtigt elke functiebekleding in het bestuur van KBC De Ster, zijnde: 

 Sportbestuurder  Rudi Van Laethem 

 Penningmeester  Leo Loos 

 Ondervoorzitter  Thierry Vandecan 

 Secretaris & Voorzitter Guy De Win 

 Commissarissen  Freddy De Tant 

    Luc De Coster 

 

3.5. Doelstellingen voor het nieuwe bestuur van KBC De Ster 

Guy merkt op dat het nieuwe bestuur heel wat uitdagingen voor de boeg heeft, maar dat de 

aandacht voornamelijk zal gericht zijn naar drie kerndoelstellingen: 

1. Communicatie 

In eerste instantie zal er werk gemaakt worden van een betere en vlottere communicatie binnen de 

club, tussen de leden onderling, tussen het bestuur en de leden, tussen de leden en het bestuur. Het 

bestuur gaat een aantal communicatiekanalen opzetten zodat communicatie en inbreng van de 

leden eenvoudiger wordt. De eerste actie was al een correct zicht krijgen op het aantal leden, 

vandaar dat er vorige week een nieuwe ledenlijst werd opgemaakt en verdeeld. We hebben pas 

sinds deze avond bevestiging dat het lidgeld van een aantal recreatieve leden rechtstreeks aan The 

Corner werden betaald. Bij de vorige Algemene Vergadering was er nog geen duidelijkheid over het 

lidmaatschap van deze mensen en werden zij nog niet uitgenodigd voor de vergadering. 
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Een belangrijk communicatiekanaal dat momenteel ontbreekt is een webiste of portaal waarop de 

leden zich kunnen registreren en waarin de planning van de wedstrijden ten allen tijde kan 

geraadpleegd worden. In verband daarmee werd aan Florian gevraagd of hij – als student 

webdesigner – de taak van webmaster op zich wilde nemen. Florian was verontschuldigd maar zijn 

vader Thierry deelt officeel mee dat Florian deze taak op zich zal nemen. Er zal nu aanstonds met 

Florian worden vergaderd om de specificaties van het nieuwe  webportaal en de planning van de 

realisatie met hem door te spreken. 

Een betere communicatie binnen de club moet op termijn leiden tot een grotere betrokkenheid van 

de leden met de club. Het is bvb. niet normaal dat zoveel mensen simpelweg afwezig zijn op onze 

algemene vergaderingen, zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving. Dit is blijkbaar een oud zeer 

waar de club altijd mee gekampt heeft, maar daarom niet beter aanvaardbaar. Het vraagt weinig of 

geen moeite om simpelweg te laten weten dat je een vergadering niet zult kunnen bijwonen. 

Daarom deze oproep aan ALLE leden, om ook een inspanning te doen en actiever deel te nemen aan 

de communicatie binnen de club, want communicatie moet uiteindelijk van twee richtingen komen. 

2. Financiën 

De club staat voor een financiële uitdaging; Er moet dringend werk gemaakt worden van andere 

vormen van inkomsten. Vorig jaar is al eens een poging gedaan om sponsoring op poten te zetten. 

Dit jaar gaat dit zeker opnieuw opgenomen worden. Ook hierin zal iedereen zijn steentje moeten 

bijdragen, want ons doel moet toch zijn dat we jaarlijks nieuwe lakens en nieuwe speelballen 

kunnen aanschaffen. Dit is in eenieders belang maar tot op heden nooit mogelijk geweest omdat 

hiervoor onvoldoende geld was. We kunnen dit enkel veranderen als we er allemaal samen iets aan 

doen. Het objectief van ons eerste jaar sponsoring is om €2.500 extra fondsen in kassa te brengen. 

Ook het eetfestijn kan niet zomaar afgeschaft worden, omdat we de inkomsten ervan absoluut 

nodig hebben. Wel moeten we trachten om hier meer rendement uit te halen. Dit impliceert dat er 

meer uitnodigingen zullen moeten verstuurd worden en we de uitgaven moeten kunnen drukken. 

Ook hier zal op iedereen beroep moeten kunnen gedaan worden. Vele handen maken licht werk en 

de opbrengsten belangen ons allemaal aan. Of hiervoor aldanniet met beloningen (van vrije 

spelerskaarten) moet gewerkt worden, zal eerst nog bekeken worden, maar het zou spijtig zijn dat 

dit de enige drijfveer zou zijn voor onze leden om hieraan mee te werken. Ook hier moet het ons 

objectief zijn om opnieuw +/- €2.500 inkomsten te genereren (ipv €1.500 zoals vorig jaar). 

3. Groei 

Tenslotte zijn we ervan overtuigd dat als er een goede sfeer in een club heerst, waar het fijn is om 

samen te biljarten en plezier te maken, dit dan ook aanstekend werkt naar andere potentiele 

kandidaat leden om zich bij onze club aan te sluiten. Nieuwe leden brengen ook nieuwe leden met 

zich mee. Meer leden betekent ook meer ploegen, meer wedstrijden, meer verzet, meer inkomsten. 

Ook de verschillende vormen lidmaatschap en de respectievelijke lidgelden moeten opnieuw 

herbekeken worden, zoals ook de statuten en het huishoudelijk regelement. Een grotere groep 

mensen betekent ook meer handen en dus minder werk, op voorwaarde natuurlijk dat het niet altijd 

dezelfde mensen zijn die het werk moeten verrichten en de anderen aan de zijkant blijven staan. 

Ook hier roepen wij iedereen op om regelmatig vrienden en kennissen uit te nodigen die hun gading 

vinden in de biljartsport. Momenteel zijn we met 28 leden en daar komen mogelijks nog twee leden 

bij, m.n. Colart René en Jelle Vanherreweghen, hetgeen ons ledenaantal op 30 zou brengen. Ook 

hier moet het ons objectief zijn om daar in de loop van dit jaar toch nog vijf leden aan toe te voegen. 
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4. Sportprestaties en clubaangelegenheden door de Sportbestuurder 

Rudi was ziek en heeft zich verontschuldigd maar hij liet ons al weten dat heel binnenkort een aantal 

sportwedstrijden doorgaan in ons lokaal waarvoor scheidsrechters en schrijvers vereist zijn, m.n.: 

 Vr 5 en za 6 feb 

 Vr 12 en za 13 feb 

 Za 27 en zo 28 feb 

 Za 5 en zo 6 mar 

 Za 12 en zo 13 mar 

 Vr 25 en za 26 mar 

Hiervoor werd een matrix rondgestuurd, waarop iedereen eenvoudig kon aanduiden of hij speler of 

wel of niet beschikbaar was om te schrijven of te arbiteren. Enkel volgende mensen hebben hierop 

 
gereageerd, waarvoor onze dank!! Zoals jullie merken is het vereiste aantal medewerkers voor een 

aantal wedstrijddagen reeds bereikt maar zijn er nog onvoldoende medewerkers op volgende data: 

 Vrijdag 12 februari (3) 

 Zaterdag 13 februari (3) 

 Zaterdag 12 maart (2) 

Mogen wij aan hen die nog niet geantwoord hebben vragen om dringend jullie beschikbaarheid voor 

die dagen aan Rudi te laten weten?  

Een andere mogelijkheid is dat mensen eventueel nog bepaalde dagen kunnen inwisselen voor 

andere waar er bvb teveel medewerkers zijn. Gelieve hiervoor met Rudi af te spreken. 
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5. Verhuis naar nieuwe locatie en evolutie van de werkzaamheden 

Geoffrey heeft iemand aangebracht die hij kent voor het vervangen van de lakens. Hij heet Serge 

Das en zijn email adres is info@sergedas.be. Luc werd gevraagd om met deze man een datum af te 

spreken. 

Op de vraag aan Freddy of er enig nieuws was over de vooruitgang van de werken, was het 

antwoord negatief. Wel liet Freddy verstaan dat hij vindt dat er niet genoeg met hem 

gecommuniceerd werd en dat het voor hem nog altijd onduidelijk is wat de verwachtingen zijn van 

de club aangaande de verhuis en de nieuwe lokatie. Guy repliceert daarop dat het hem verbaasde 

dat dit voor hem onduidelijk was, want dat hij ervan uitging dat het vorig bestuur dit reeds met hem 

had besproken, maar dat het nieuwe bestuur pas een half uur in plaats is en dus onmogelijk in die 

hoedanigheid met hem kon besprekingen voeren tot op vandaag. Gezien het verzoek zal zo snel als 

mogelijk met Freddy contact opgenomen worden om een afspraak vast te leggen.  

6. Vastleggen datum en zaal voor volgend eetfestijn of equivalent evenement 

Leo heeft een optie genomen op de zaal " Het Buurthuis " in Okegem voor de vooropgestelde datum 

van 17 en 18 september. De prijs (Stad Ninove) zal 185€ voor het weekend bedragen. Wel zijn we 

verplicht om de dranken af te nemen bij bieruitzetter Stravbier uit Iddergem. Er zal een datum 

worden vastgelegd om de zaal te gaan bekijken en definitef te boeken. 

7. Datum volgende algemene vergadering: Vrijdag 22 april 2016. 

 

8. Rond vraag en varia 

8.1. Status ontslag Kris Bostoen en impact op de inboedel van de club op vraag van Geoffrey 

Er zijn een paar communicaties geweest met Kris, waarin Kris te kennen heeft gegeven dat hij de 

materialen die hij destijds aan de club heeft geschonken wenst terug te vorderen. Gezien deze in 

2014 in de staat van vermogen van de VZW werden opgenomen kunnen wij vanzelfssprekend niet 

ingaan op dit verozek. Tegelijkertijd hebben wij aan Kris duidelijk gemaakt dat alle documenten, 

programma’s, bestanden en logo’s die hij in hoofde van secretaris van de club heeft ontworpen en 

gemaakt aan de club toekomen, en dat wj verwachten dat deze aan de cub worden overgemaakt. 

Meer bepaald gaat het over de volgende rubrieken: 

 Overdracht van de beheersrechten van onze domeinnaam met bijbehorende e-mail 

aliassen 

 Overdracht van de beheersrechten van onze website 

 Overdracht van de maandelijkse spelersrapportering, inclusief de registratie en 

lidgelden van een aantal recreatieve leden. 

 Overdracht van het origineel ontwerp van het clublogo (in optimaal digitale vorm) 

 Overdracht van het subsidie-dossier voor de stad Ninove 

 Overdracht van het kassa-registratiesysteem dat ontwikkeld werd voor en gebruikt werd 

tijdens het mosselfestijn van sept 2014 

 Teruggave van de door Kris aangevraagde bankkaart met toegang tot de bankrekening 

van KBC De Ster. 

Als Kris verzaakt om deze dingen over te dragen, dan kost ons dat alleen extra tijd en moeite maar 

dan is dat nog altijd geen ramp want de meeste van die bestanden zijn intussen al bijna hermaakt. 

mailto:info@sergedas.be
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8.2. Aandachtsborden met verzoek om de biljarts te kuisen na gebruik 

Eric vraagt om (liefst tweetalige) borden te maken waarin de biljartspelers verzocht worden om na 

het gebruik van de biljart deze te kuisen met de daarvoor voorziene borstels. Het bestuur zal dit 

bespreken in zijn volgende bestuursvergadering. Tevens moet onderzocht worden of er tweetalige 

borden mogen opgehangen worden in een vlaamse stad/gemeente en in de nieuwe lokalen. 

8.3. Kleur van de biljartlakens 

Eduard zegt dat groene lakens voor biljarts meer geschikt en aangenamer zijn om op te spelen dan 

de huidige blauwe. Zeker voor wat betreft de kleine biljarts, maar indien mogelijk ook voor de grote 

biljarts. Het bestuur zal dit bespreken in zijn volgende bestuursvergadering. 

8.4. Vrije spelerskaarten 

Etienne laat via Eduard weten dat er in de toekomst misschien beter kan gewerkt worden met 10-

beurten kaarten voor het gebruik van de biljarts, i.p.v. elke keer apart te verrekenen aan de toog of 

met aparte spelerskaarten te werken. Het bestuur zal dit voorstel mee in overweging nemen in de 

bepalingen van de nieuw werking rond lidmaatschap en het gebruik van de biljarts. Tevens laat 

Glenn ook verstaan dat het gebruik van onze biljarts wel heel goedkoop is in vergelijking met andere 

clubs of biljarthalls. 

8.5. Vertegenwoordiging van KBC De Ster op Nationale Finale Vrij Spel 5° klasse in Aalst 

Glenn laat weten dat hij het wel spijtig vond dat niemand van KBC De Ster aanwezig was op de 

Nationale Finale Vrij Spel 5° klasse in Aalst. Enkel Rudi was daar als arbiter. Iedereen toont begrip 

met het standpunt van Glenn, maar merkt op dat bijna niemand hiervan op de hoogte was. 

Dergelijke evenementen in ons district gaan dus zeker en vast mee moet opgenomen worden in ons 

communicatieportaal zodat iedereen weet heeft van wat er rondom ons gebeurt. 

8.6. Vertegenwoordiging van KBC De Ster op eetfestijn van verenigingen die ook op ons 

mosselfestijn komen eten 

Johnny merkt op dat dit weekend het Eetfestijn van de Windklievers doorgaat in Lennik. Deze 

vereniging komt alle jaren met een aanzienlijke groep mesen eten op ons eetfestijn. Als we het 

rendement van ons eetfestijn willen opdrijven, dan moeten we er zeker zorg voor dragen dat wij als 

club ook voldoende present zijn op de eetfestijnen van de verenigingen die bij ons komen eten. 

Zo ook is er in het weekend van 13 en 14 februari het eetfestijn van het Toppershof, in het Jagershof 

in Strijtem. Ook deze mensen komen alle jaren met een aanzienlijke groep eten op ons eetfestijn. Er 

moet dus aandacht gaan opdat wij met voldoende mensen present zijn op dergelijke festiviteiten. 

Het bestuur moet een beleidsbeslissing nemen hoe een minimale vertegenwoordiging op dergelijke 

festiviteiten kan gewaarborgd worden. 

8.7. Uitdeling van de vrije spelerskaarten aan de leden die die nog niet hadden gekregen  

 

Conform aan wat er in vorige Algemene Vergadering werd besloten werden de (zes) vrije 

spelerskaarten uitgedeeld aan alle aanwezigen die nog geen vrije spelerskaarten hadden ontvangen. 

Zij die er niet bij waren kunnen hun vrije spelerskaarten bekomen via iemand van het bestuur, maar 

dan moet je wel op voorhand laten weten via wie, want alle resterende kaarten zijn in mijn bezit. 


