Nijmegen, december 2013

Verslag secretaris bestuur district Nijmegen KNBB seizoen 2012 / 2013
Sinds de Algemene Ledenvergadering bestaat het bestuur uit het bestuurslid Kees Selten, de
penningmeester Marjan van Oostveen en ondergetekende Frank Uitterhoeve als secretaris en
plaatsvervangend voorzitter. De functie van voorzitter en secretaris zijn gemakkelijk te combineren maar het vergt een grote betrokkenheid en alertheid. Vooral de kwetsbaarheid van de
organisatie, die hard zal worden getroffen als de voorzitter/secretaris onverhoopt wegvalt maakt
het noodzakelijk dat deze vereniging van functies niet blijvend is. Het bestuur heeft een aantal
mogelijke kandidaten benaderd voor de rol van voorzitter maar om diverse redenen hebben alle
kandidaten geweigerd. Vanaf december 2013 zal het een zoektocht worden naar een nieuwe
secretaris. Het inwerken van een secretaris zal minder problemen geven als de taken geleidelijk
kunnen worden overgedragen. De huidige secretaris zal, mits de ALV instemt, voorzitter worden.
Het jaar 2012/2013 is zonder al teveel problemen verlopen, niet op de laatste plaats dankzij de
wedstrijdleider die zijn taken op een meer dan uitstekende wijze vervult. Het district is immers
vooral een wedstrijdorganisatie.
Het bestuur heeft veel aandacht gehad voor beleid inzake de inzet van arbiters, het nieuwe beleid met betrekking tot het uitstellen van wedstrijden en alle lopende zaken.
Een bijzondere taak van de secretaris is het contact houden met de vorige penningmeester in
verband met het terugkrijgen van de verdwenen gelden. Dit contact is zeer prettig verlopen.
De invoering van het nieuwe ledenadministratie systeem door de KNBB in augustus 2013 was
voor de secretaris een ingrijpende gebeurtenis. Het nieuwe systeem werd en wordt ervaren als
een achteruitgang in de service en de ondersteuning die wij gewend waren te bieden aan de
verenigingen. De ondersteuning van Addy Westrik bij het beheer van de ledenlijsten is door de
lastige vernieuwing weggevallen. Onze dank gaat zeker uit naar Addy voor haar inzet.
Bij aanvang van het seizoen 2012 / 2013 telde district Nijmegen 685 leden verdeeld over 51
verenigingen. Bij aanvang van 2013/2014 zijn er 650 ingeschreven leden en 49 verenigingen.
De verenigingen Zambomba, Crispinus, Nooit Gedacht, Ons Genoegen Overloon, De Verdieping en De Verleiding zijn gestopt. Nieuwe verenigingen zijn De M’ooije Waard uit Millingen
aan de Rijn en Cafe De Klok uit Gendt. Het gaat dan om spelende leden Vereniging Carambole.
Dit is het laatste jaar verslag als benoemd secretaris. Of er van mijn hand nog een verslag komt
als waarnemend secretaris is hangt af van de bereidwilligheid van een lid om deze mooie taak
over te nemen.
Ik dank iedereen die heeft bijgedragen aan het geode functioneren van de organisatie en met
name dank ik Marjan, Kees en Jan voor hun collegialiteit en hun inzet.
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