
 

        
 

 

secr.: Frits. Berendsen    T:   06- 12811037       

       De Smidse 14         

       7261 ZZ Ruurlo      E:   secretaris@bblogo.nl                                                                      

                           I:   www.bblogo.nl 

bank:  3221.12.052                      

KvK:   08081679 

  
 

Aan bestuur, competitieleiding en lid verenigingen.                          Ruurlo:16 mei 2019. 
Hierbij nodigen wij U uit voor 
 

       De algemene ledenvergadering op dinsdag 11 juni 2019.aanvang 20:00 uur. 
 
                Bij Café Restaurant De Zonnebloem Zutphenseweg 103 7241 SC  Lochem    

 
 
Agenda: 

1. Opening. 

2. Gedenken van de ontvallen leden 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 12 juni 2018 
(Gelijk met deze uitnodiging ontvangen en te vinden op www.bblogo.nl) 

4. a. Behandeling financieel jaarverslag 
b. verslag kascontrole commissie 

5. Vaststelling financieel jaarverslag 

6. Voorstel en vaststelling contributie 2019/2020 

7. Behandeling en vaststelling begroting 

8. Verkiezing kascontrolecommissie: 
Aftredend: Lauwrens Jonker     (Harfsen) 
                 Stan Stevens           (Ster nog 1jaar zitting) 
                 Annet Nijmeijer       (Molnhofte nog 2 jaar) 

9. Binnengekomen stukken:  

10.  Evaluatie nieuwe competitie indeling  

11.  Denktank Pk’s                                                   

12. Jaarverslag van de competitieleiding 

13. Uitreiking wisselbeker verenigingskampioenschap   

14. Pauze 

15. Huldiging jubilarissen. 

16. Bestuursverkiezing.: 

Aftredend en herkiesbaar: Gertie Beltman 
Aftredend en niet herkiesbaar Roelof Wever 
Kandidaat nieuw bestuurslid Johan. Smit 
Nieuwe kandidaten kunnen schriftelijk of per email (secretaris@bblogo.nl) worden 
gesteld aan de secretaris. 
De kandidaatstelling dient uiterlijk één week voor de ledenvergadering door  

           de secretaris te zijn ontvangen 
17. Benoeming competitieleiding 

18. Rondvraag. 

19. Sluiting. 

Zoals besloten in de ledenvergadering d.d.10-6-2003 (zie notulen) dienen punten ter stemming 

om behandeld te worden in de vergadering vóór 1 april jl. te zijn ontvangen door de secretaris 

 
 

Alle verenigingen dienen 2 leden af te vaardigen anders volgt een boete van € 25 
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(Vervolg uitnodiging ledenvergadering LOGO) 

Opgaves voor de libre competitie en driebanden competitie kunnen alleen digitaal 
worden aangeleverd via de website van BB LOGO. www.bblogo.nl  

 
Wat betreft het lid zijn van 2 verenigingen blijft de huidige regel van kracht. Als de 2 
betreffende verenigingen in dezelfde klasse spelen kan de speler in die klasse maar voor 
één vereniging uitkomen. 
 
Nogmaals willen we erop aandringen dat alle teams na afloop van de laatste 
competitieronde de kampioen feliciteren. Tevens vindt dan ook de prijsuitreiking plaats. 
We willen de verenigingen er nogmaals op wijzen dat een team dat bij de prijsuitreiking 
niet aanwezig is ook geen prijs ontvangt deze gaat dan terug naar de bond, dit geld ook 
voor de prijs voor de meest waardevolle speler, indien hij of een afgevaardigde van zijn 
vereniging niet aanwezig is gaat de prijs terug naar de bond 
In Biljartpoint op de cijferpagina kan men de stand volgen via de button Dreamteam hier 
worden de beste 10 spelers van de betreffende klasse getoond. De nr. 1 krijgt de prijs 
voor de meest waardevolle speler, hij moet echter wel minimaal 14 wedstrijden hebben 
gespeeld om hiervoor in aanmerking te komen. 

                                                                                                    
            Dit seizoen zijn de volgende inschrijfdatums van kracht: 

Libre competitie voor 1 juni 
PK Driebanden voor 1 november 
Driebanden competitie voor 1 december. 
 
PK Libre: we gaan dit seizoen weer van start met het PK libre we hebben een denktank 
aangesteld om een en ander verder uit te werken. Om niet weer in conflict te komen 
met de driebanden competitie willen we dit PK organiseren in de najaar vakantie die 
hierdoor met 1 week is verlengd. In de eerste week worden de voorrondes gespeeld en 
in de tweede week de finales. Hoe het er uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk de 
denktank is bezig met de uitwerking die dan tijdig aan alle verenigingen zal worden 
medegedeeld.  
 
Aanpassing reglement. 
 
1.4 a Libre de 4 opgegeven spelers van een team moeten minimaal 5 wedstrijden in dit 
team spelen. Voor driebanden geldt minimaal 3 wedstrijden. Dit om te voorkomen dat 
er om in een hogere of lagere klasse te komen spelers worden opgegeven die niet 
meespelen. Mocht dit toch gebeuren krijgt het betreffende team 16 strafpunten. 
 
12.2 Een dubbelpartij mag per team maximaal 3x per seizoen worden gespeeld, bij 
overschrijding wordt de wedstrijd ongeldig verklaard en krijgt men 0 punten en 4 
strafpunten omdat de invallersbepaling verkeerd is toegepast. De tegenstander houdt 
het aantal punten wat in de partij is behaald. 
 
13.5 Verplaatsen van wedstrijden. In onderling overleg kunnen wedstrijden worden 
verplaatst, hiervoor gelden de volgende regels: wedstrijden van de eerste seizoenshelft 
voor de najaar vakantie moeten in de najaar vakantie worden ingehaald de overige 
wedstrijden van de eerste helft moeten voor 31 december gespeeld zijn, de 
wedstrijden van de tweede seizoenshelft voor de voorjaarsvakantie moeten in de 
voorjaarsvakantie worden ingehaald de wedstrijden hierna moeten gespeeld zijn voor 
dat de laatste 3 wedstrijden gespeeld worden. Deze laatste 3 wedstrijden kunnen alleen 
verplaatst worden in dezelfde speelweek. De laatste wedstrijd kan niet verzet worden 
omdat dan alle teams op dezelfde avond spelen.     
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