Notulen

Datum
Aanwezig
Aanwezige
verenigingen

Afwezig
met KG
Afwezig
zonder KG
Locatie
Notulist

: 13-12-2012
Tijd
20.00-22.30uur
: Kees Selten, Frank Uitterhoeve, Marjan van Oostveen, Jeannette Riemslag, Jan
Nabuurs(wedstrijdleider), Willy Honing(BV Woezik), Jan Doeleman(wedstrijdleider), Johan
van den Hof(wedstrijdleider), Harry Rullman(FAC)
BV Boslust, BV de Breedeweg, BV Caramba, BV de Corner, BV Carambole ’83, BV St.
Crispinus, BV D.L.S.,BV de Oude Molen, BV de Doorkijk, BV de Horst, BV Heideroosje, BV
Juliana, BV Kaketoe ’80, BV de Kuul, BV Luctor, BV Moira, BV O.G.C., BV Old Dutch, BV ’t
Ottertje, BV Roskam, S.B.W., BV de Tichel, BV de Tol, BV Toucheé, BV de Treffers, BV de
Vriendenkring, BV ’t Vertrek, BV de Waay, BV Waalzicht, BV de Wester, BV Woezik, BV
Zambomba, BV de Zwaan, BV ’t Zwaantje.
: B.C.O.V., BV ’t Centrum, BV Discus, BV ’t Klosje, BV Kort Oisterwijk, BV Nooitgedacht, BV
Oefening Baart Kunst, BV O.G.O., BV De Verdieping, BV de Verleiding, BV de Viersprong. BV
de Zwijntjes
: BC de Wanmolen, BV Central, D.W.S., BV Hoogeerd, BV Huisman, BV Lammie,
: Café Oomen, Groesbeek
: Jeannette Riemslag
:

1.Opening.
Frank opent de Algemene Leden Vergadering van het KNBB district Nijmegen.
Frank legt uit waarom er geen 1 minuut stilte wordt gehouden. Dit is op de vorige ALV
besloten. Toch legt hij de link met het voetbal en het zinloze geweld bij het voetbal vorige
week. De KNBB heeft het verzoek gedaan om bij alle wedstrijden deze week 1 minuut stilte
in acht te nemen. Het minste wat wij kunnen doen, is om op deze avond met vrijwilligers hier
in mee te gaan. We hebben één minuut in acht genomen om onze gedachten te wijden aan
respect in de sport, aan respect in de maatschappij waarin we leven, aan zinloos geweld en
aan onze collega vrijwilliger Richard Nieuwenhuizen.
Frank stelt de bestuursleden achter de tafel voor aan de vergadering.
Marjan legt de procedure over de consumpties uit.
Frank geeft aan dat er een pauze is afhankelijk van het verloop van de vergadering.
2. Mededelingen.
Het district heeft stickers laten maken met het logo van district Nijmegen er op. Iedereen die
wil, kan straks een sticker ophalen bij Marjan.

1

Café Zambomba sluit deze week haar deuren. Alle verenigingen hebben nieuwe locaties
gevonden (zie website district). Er gaat één groot biljartlokaal met 3 tafels verloren, maar er
komen twee nieuwe lokalen met in totaal 3 tafels terug.
We danken café Zambomba dat ze de biljartsport zoveel jaren zo goed gesteund hebben.
Zaterdag 22 december is er vanaf 17.00uur een afscheid in café Zambomba.
Het bestuur heeft, in goed overleg met S.B.W., besloten dat de teamfinals de komende jaren
worden gehouden in Zaal Verploegen op een zelfde manier als de afgelopen jaren.
Het organiseren van zo’n groot evenement is niet gratis. Er is een flink bedrag voor
gebudgetteerd maar dan is er nog een tekort van € 850,00. Er zijn nu al sponsoren bekend.
Jan Doeleman heeft een bedrag van € 500,00 toegezegd, en dit bedrag sponsort hij ook in
2014. Dan is er iemand die € 6,00 gesponsord heeft.
Alle sponsoren zijn van harte welkom ongeacht de hoogte van het bedrag. Iedere sponsor
krijgt een vermelding in de speelzaal, in de nieuwsbrieven en in de Piqué
Met het district Veluwezoom zijn afspraken gemaakt over de 4 teams B1 die in ons district
deelnemen aan de competitie. Deze teams betalen €22,50 per deelnemend team voor de
competitie.
Op verzoek van district Nijmegen is afgesproken met de wedstrijdleider van Gewest MiddenNederland dat de adresgegevens van finalisten niet meer via internet te zien zijn. Dit om
privacy redenen.
Sinds een paar jaar kan elke vereniging zelf de ledenadministratie bijhouden op de website
van de KNBB. Dat is het meest wenselijke. Nu blijkt dat er verenigingen zijn die daar moeite
mee hebben. Maar dan wordt het voor sommigen onduidelijk bij wie ze dan wel de
wijzigingen door moeten/kunnen geven.
Verenigingen mogen de wijzigingen doorgeven aan de secretaris van het district of aan de
wedstrijdleiding.
Het meest simpele is om de wijzigingen door te geven aan Jan Nabuurs.
Vereniging Carambole heeft het reglement gewijzigd m.b.t. het competitiemoyenne.
Indien het competitiemoyenne, zoals dat is vastgesteld bij aanvang van het seizoen, zo hoog is
dat de PK-klassegrens overschreden wordt, moet de betreffende speler in een hogere PKklasse ingedeeld worden. Het gaat over het seizoen dat er voorwedstrijden gespeeld worden.
Of die voorwedstrijd leidt tot een vervolgkampioenschap in het navolgende seizoen is niet van
belang.
De competitiemoyennes worden gekoppeld aan de PK. Meer informatie kun je vinden op de
website van het district.
De laatste 3 weken van de competitie mogen er geen wedstrijden meer verzet worden. Dit om
competitievervalsing te voorkomen.
Bij aanvang van dit seizoen heeft café ’t Ottertje zich gepresenteerd als een heus
biljartcentrum met een fonkelnieuwe biljartzaal. ‘t Ottertje beschikt nu over 3 kleine en 2
grote tafels. Het district heeft bij de opening haar gelukwensen overgebracht en ter
opluistering een Mariken beeldje geschonken.
Het districtbestuur wil bij voldoende deelname in maart 2013 een cursus tot clubarbiter
starten. Clubarbiter-zijn houdt in dat je kennis hebt van de theorie en de praktijk van het
arbitreren. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten met een afsluitend examen.
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Als je geslaagd bent, kan jouw vereniging jou inzetten als officiële clubarbiter. Je arbitreert in
je eigen clubtenu en draagt een badge clubarbiter. Het is mogelijk dat andere verenigingen jou
vragen als clubarbiter, maar dat is niet verplicht. Op de website van het district kun je meer
informatie vinden.
Op dit moment hebben we 4 aanmeldingen uit ons district en 1 aanmeldingen uit district Oss.
Tijdens de vergadering meldt Wim Libregts van BV ’t Ottertje zich ook voor deze cursus.
Aan het begin van het seizoen waren er problemen van verschillende aard met de inzet van
arbiters. Het blijkt dat er te weinig arbiters zijn. Er is gekeken om de inzet van arbiters te
verminderen. De oplossing is geworden dat de arbiters ingezet worden op maat, afhankelijk of
het Gewestelijke finales zijn of Nationale voorwedstrijden en welke klasse.
De gedetailleerde oplossing staat vermeld op de website.
Sven Nabuurs, BV Moira: er zijn door overmacht te weinig districtsarbiters. De vereniging
lost dit dan op. Mag een vereniging dit weigeren en de wedstrijd terug geven?
Antwoord: probeer met de wedstrijdcoördinator en Jan Nabuurs elders een arbiter te regelen.
Harry Rullman: er is een gesprek geweest met 4 verenigingen over de arbitrage. Zij hebben
een voorstel om een onderzoekscommissie te vormen die kijkt wat er te verbeteren valt aan de
planning van de arbiters. BV de Vriendenkring, BV ’t Ottertje, BV Moira en zaal Verploegen
willen plaats nemen in de commissie. Het is wenselijk als er 1 arbiterskorpsbestuurslid ook
zitting in neemt.
Afspraak: de 4 verenigingen pakken dit voorstel zelf op en nemen contact op met een
arbiterskorpsbestuurslid. Eventuele voorstellen worden aan het Districtsbestuur voorgelegd
door de commissie.
De presentielijst: zie boven aan pagina 1 welke verenigingen wel/niet aanwezig waren en
met/zonder kennisgeving.
3. Notulen ALV 8 december 2011.
Alle leden hebben de notulen kunnen lezen op de website. Iedereen heeft dan 6 weken de tijd
om te reageren. De notulist heeft geen enkele reactie gehad.
De notulen worden goedgekeurd.
4. Ingekomen / uitgegane stukken.
Er is één ingekomen brief van BV Moira. Deze betreft de vraag of, indien er sprake is van
slechts een poule zoals in de C1 competitie, het niet juister is om het kampioenschap te doen
beslissen in de competitie en niet in de teamfinals.
Het bestuur heeft deze vraag serieus genomen. Dit is immers een fundamentele vraag over de
status van de competitie en de teamfinals. Het bestuur vindt de juiste weg dat het
kampioenschap wordt beslist op de teamfinals en niet tijdens de competitie. De competitie
gaat alleen over de vraag of teams zich wel/niet plaatsen voor die teamfinals.
5. Jaarverslagen.
Alle jaarverslagen staan op de website vermeld.
a.Wedstrijdcommissie: Jan Nabuurs vraagt om eventuele zaken bij de desbetreffende
wedstrijdleider te melden en niet bij hem.
Jan Nabuurs en Kees Selten huldigen de beste speler van het seizoen 2011-2012:
Willy Honing van BV de Woezik.
Jan feliciteert Willy en overhandigt hem de resultaten en een foto. Kees overhandigt Willy
een trofee als beste speler van het district Nijmegen.
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b. Arbiterskorps: niemand heeft op- of aanmerkingen.
c. Jeugd: niemand heeft op- of aanmerkingen. BV de Vriendenkring wordt bedankt voor het
feit dat zij de schouders er onder zetten bij de jeugd.
d. Secretaris: geen op- of aanmerkingen. De secretaris wijst er nog op dat het ledental niet of
nauwelijks is gedaald.
e. Medaillecommissie: de commissie is inmiddels volledig bezet.
6. Financiën.
a. De eindafrekening is positief afgesloten ondanks de negatieve start.
Over de eindafrekening komen verder geen op- of aanmerkingen.
b. Verslag FAC: Harry Rullman meldt Anja af.
Het financieel verslag begint met de banksaldi per 31-7-2011. In feite zijn dit de bedragen die
in november 2011 op de bankrekening stonden nadat Marco Schmits de rekeningen had
leeggehaald. Marjan heeft hierna de financiële administratie voortvarend opgepakt
De FAC had een aantal vragen die naar tevredenheid door Marjan zijn beantwoord. Op een
aantal punten heeft de FAC advies gegeven voor aanpassing.
Het boekjaar eindigt met een negatief saldo van € 1.269,28. Indien we echter de achterstallige
posten elimineren, blijkt er over dit boekjaar een positief resultaat te zijn van € 1.834,78. De
FAC vindt daarmee dat Marjan goed werk heeft geleverd.
De begroting voor 2012-2013 sluit exact op € 0,00. De terugbetalingen door Marco Schmits
kunnen gebruikt worden om een buffer op te bouwen. Een kleine contributieverhoging zorgt
ervoor dat elk jaar een positief resultaat kan worden behaald ter dekking van onvoorziene
uitgaven.
De FAC adviseert de ALV om Marjan van Oostveen decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beheer over het afgelopen boekjaar.
c. Frank vraagt de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering
gaat hiermee akkoord.
d. Begroting 2012-2013: Marjan geeft toelichting op de begroting.
De post arbiters is verhoogd. De € 500,00 die het AC elk jaar kreeg voor hun uitstapje vervalt
daarbij.
De leningen, door verenigingen gedaan, worden voor 01-01-2013 terugbetaald. Jan Doeleman
heeft het district een renteloze lening gegeven van € 6660,00. Het district moet dit in 10 jaar
terugbetalen.
De contributie wordt nu niet verhoogd zoals de FAC heeft geadviseerd. Er zijn nu voldoende
financiële reserves.
Charles Geerts, BV de Tol, vraagt zich af hoe het zit met de afbetaling door Marco. Wat als
hij niet meer betaalt? Hoe zit het met de kwijtschelding van zijn straf?
Antwoord: als Marco niet meer betaalt, kan het district een civiele procedure starten, maar dat
kost veel geld. De kwijtschelding van de straf kan alleen door de rechter gebeuren. Marco
moet binnenkort voorkomen voor de taakstrafzitting.
e. Samenstelling FAC: Harry Rullman en Anja Jansen blijven nog voor 2 jaar FAC-lid.
7. Bestuursverkiezing.
Jeannette Riemslag is aftredend als bestuurslid.
Jeannette is sinds 2009 secretaris geweest en sinds 2010 gewoon bestuurslid. Ze heeft
meegemaakt dat de penningmeester er met de kas is vandoor gegaan en de voorzitter ernstige
gezondheidsproblemen kreeg. Het was voor het district niet de gemakkelijkste periode en
Jeannette stond steeds volop in de vuurlinie. Daarvoor alleen zijn we haar dankbaar. Jeannette
blijft achter de bestuurslid zitten om te notuleren. Ze blijft de eerste contactpersoon voor
arbitercursussen. En voor de hand- en spandiensten zullen we ongetwijfeld een beroep op haar
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kunnen doen. Jeannette is ook verder een zeer waardevol lid. Ze is bestuurslid van BV
Kaketoe ’80, ze is secretaris van de arbitercommissie, ze is gewestelijk arbiter.
Marjan bedankt Jeannette en overhandigt haar een bloemetje en een klein presentje.
Kees Selten is aftredend als voorzitter, maar stelt zich wel verkiesbaar als bestuurslid. De
vergadering gaat akkoord.
Marjan geeft aan dat ze het erg vindt dat er nu geen voorzitter is. Voor het huidige bestuur is
het werk te veel, de belasting te zwaar. Ze vraagt iedereen om in eigen vereniging te kijken
wie er geschikt zou kunnen als voorzitter.
Zolang er geen voorzitter is, zal Frank Uitterhoeve optreden als plv. voorzitter.
8. Voorstellen Algemene Vergadering.
Het is gebleken dat er vanuit de verenigingen en de wedstrijdcommissie behoefte bestaat om,
vooral ter voorbereiding op het nieuwe aanstaande seizoen, een Huishoudelijke Vergadering
uit te schrijven. Het bestuur en de wedstrijdcommissie besteden veel moeite en aandacht om
zo’n vergadering zo goed mogelijk te organiseren. Vele verenigingen nemen de moeite om
met een afvaardiging aanwezig te zijn.
Aan de Algemene Ledenvergadering wordt voorgesteld om voor de Huishoudelijke
Vergadering een boeteplicht in te voeren. Deze boeteplicht zal gelijkluidend zijn als de
boeteplicht voor de ALV.
Er wordt gestemd en het voorstel wordt met ruime meerderheid van stemmen aangenomen.
Cindy Hopmans, BV De Horst, vindt € 10,00 boete bij afmelding te veel. De vereniging meldt
zich tenslotte netjes af.
Jan Doeleman: elke vereniging kan een afvaardiging sturen. De boete is een dwangmiddel
anders zullen er nog meer afmeldingen zijn.
9. Vaststellen datum volgende vergaderingen.
Huishoudelijke Vergadering: zaterdag 27 april 2013 om 14.00uur in Zaal Verploegen in
Wijchen.
ALV: donderdag 12 december 2013 om 20.00uur op een nog nader vast te stellen plaats.
Ties van de Ven, BV Caramba: de Huishoudelijke Vergadering wordt weer tijdens de
teamfinals gehouden. Als je dan moet spelen, kun je niet naar de vergadering en krijg je een
boete. Dit geldt ook voor de ALV: dan worden er toch wedstrijden ingepland.
Antwoord van Marjan: tijdens de teamfinals kun je wel even naar de vergadering. Je hoeft
niet continu te spelen. Caramba heeft voldoende leden om iemand naar de vergadering te
kunnen laten gaan. Het hoeft niet perse een bestuurslid te zijn.
Antwoord van Jan Doeleman: tijdens de ALV kan het niet altijd competitievrij zijn.
Verenigingen hebben veel eisen t.a.v. de competitie waardoor het moeilijk is met plannen.
10. Rondvraag.
Sjaak Spanjaard, BV Juliana: er zijn veel problemen met de competitieplanning. Soms spelen
we 2 weken niet en dan maar 2 weken. Dit is niet leuk spelen.
Antwoord van Jan Doeleman/Johan van den Hof,wedstrijdleiders: verenigingen hebben veel
eisen t.a.v. de competitie waardoor het moeilijk is met plannen. Er moet rekening gehouden
worden met even en oneven weken, bepaalde speelavonden. Dat werkt een soms minder leuke
planning van de competitie in de hand.
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Ton Oomen, BV D.L.S.: zijn team speelt in de C3 met 3 spelers. Het gebeurt soms dat er een
team komt met maar 2 spelers. Hij vindt dat het verplicht moet worden om met 3 spelers
aanwezig te zijn.
Antwoord Jan Nabuurs, wedstrijdleider: dan zullen er waarschijnlijk te veel wedstrijden
verzet worden. Hij heeft liever dat er met 2 spelers gespeeld wordt.
In de C2 en C3 worden al de meeste wedstrijden uitgesteld.
Sven Nabuurs, BV Moira: je kunt de dubbelpartij eventueel minder partijpunten toekennen.
11. Sluiting.
Marjan sluit de vergadering. Ze bedankt iedereen voor zijn/haar komst.
Voor iedereen Prettige Kerstdagen en een Goed Uiteinde!
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