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1. Opening
Voorzitter Frank Uitterhoeve opent de vergadering door de leden, leden van verdienste en ereleden te
begroeten. Hij vindt het een eer de vergadering te mogen groeten in het jaar dat District Nijmegen 75 jaar
bestaat.
Frank stelt de personen achter de bestuurstafel zittend voor; Kees Selten (bestuurslid), Marjan v. Oostveen
(penningmeester), John v. Zwam (notulist – kandidaat Secretaris), Harry Rullmann (kandidaat
Penningmeester), Frank Uitterhoeve (Voorzitter sinds dec. 2013 – Secretaris a.i.).
Marjan deelt mede dat de eerste consumptie op rekening van het District is.
Het bestuur vindt het beter om de agenda te wijzigen. Straks treedt er een nieuwe Penningmeester aan –
met uw goedkeuring- die de begroting zal voorleggen.
De begroting wordt uit het agendapunt 5 getild en wordt agendapunt 7. De bestuursverkiezing wordt
agendapunt 6. Agendapunt 6 wordt 8, volgende vergadering wordt 9 enz.

2.

Notulen H.H. vergadering 3 mei 2014

Iedereen heeft de gelegenheid gehad om deze in te kijken op de website. Frank dankt Jeannette Riemslag
voor haar uitstekende werk.
Een kleine correctie moet toegepast worden op pagina 5 punt 7. Het aantal inschrijvingen moet zijn 319 en
niet 600.

3.

Mededelingen



Ik wil u graag attenderen op het resultatenboek dat u kunt aanvragen bij Jan Nabuurs, onze
wedstrijdleider, tegen een kleine vergoeding.
De al eerder aangekondigde fusie tussen KNBB en de Vereniging Carambole is in zijn laatste fase. Een
historische vergissing wordt rechtgezet. Een dreigende contributieverhoging is door de
districten voorlopig afgewezen.
















4.
a.

Er moeten keuzes gemaakt worden tussen hogere contributies of minder uitgaven. Vooralsnog heeft
het District Nijmegen de voorkeur voor bezuinigen.
Tegelijk met deze reorganisatie is er ook een discussie opgestart over de vernieuwing van het biljarten.
Het spel 5 ball is ingevoerd met de nodige aandacht.
Op Vrijdagochtend 12 dec, begint in Zaal Verploegen het NK Ankerkader 47/2 en het NK Ankerkader
57/2 (grote en kleine tafel). Micha v. Bochum, Rogier Schinning, Jos Bongers en Theo Derks hopen
goede resultaten te behalen. Het is in ieder geval een aanrader.
Frank maakt een opmerking door Jos Looijschelder, lid van D.L.S., te feliciteren met het slagen als
biljart-instructeur B.
De biljartcompetitie libre bestaat nu uit de klassen: C1, C2, C3 en daar komt volgend jaar de C4 bij. Op
dit moment worden alle gegevens verwerkt in het programma BiljartPoint. Volgend seizoen worden
mogelijk ook de resultaten van de PK daarin verwerkt.
Het bestuur heeft zich verdiept in de grammaticale uitspraak over het “lidwoord” van of voor FAC. “het”
FAC wordt uiteindelijk: “DE” FAC.
De terugbetaling van de vorige penningmeester verloopt moeizaam. Hij heeft minder terugbetaald dan
verwacht werd. Men is op “speaking terms” met hem en hoopt het bestuur dat het “lange adem”traject
volbracht wordt.
Vele verenigingen maar nog niet alle verenigingen hebben het bestuur gemachtigd de
ledenadministratie te mogen beheren. Door middel van machtigingsformulieren kunnen de
verenigingen dat alsnog doen. Frank merkt op dat de verenging zelf verantwoordelijk blijft voor de
correctheid daarvan.
De teamfinales worden verplaatst van 1, 2 en 3 mei naar het weekeinde van 8, 9 en 10 mei 2015. Ook
de bovenste drie teams van de koppelcompetitie zullen ook aan de teamfinales meedoen. Dit houdt ook
in dat de HH. Vergadering naar dat weekeinde verplaatst wordt.
Frank herhaalt dat de bondscontributie haar aandacht vergt. Nieuwe leden dienen na 1 mei aangemeld
worden. Vertrekkende leden dienen voor 31 juli afgemeld te worden.
De presentielijst wordt doorlopen aangaande aanwezige, afgemelde en afwezige verenigingen.

Jaarverslagen.
Wedstrijdcommissie:
De verslagen over de competitie 2013 – 2014 staan op de site. Jan Nabuurs licht toe dat in het
afgelopen seizoen met 161 teams gespeeld is. Vanuit de Gewestelijke kampioenschappen zijn 4 teams
naar het NK gegaan. Te weten: De Zwijntjes 2 (B2) 5e plaats, De Kuul 5 (C2) 5e plaats, Breedeweg 1, 6e
plaats (C3) en DWS 6, KAMPIOEN (C3).
Jan bedankt Daniel Ockers, Chris v. Oeffelt, Johan vd. Hof en Jan Doeleman voor perfecte verzorging van
de diverse competities en kampioenschappen. Er waren veel herzieningen. Kijk dus niet meer in de
Piqué voor recente partijlengtes. De mutaties zijn doorslaggevend voor het op de juiste manier spelen
van een wedstrijd. Jan roept de dames op voor deelname aan de PK dames.
Huldiging Beste Speler:
Jan Nabuurs legt uit dat spelers die deelnemen aan de PK, zowel op District- Gewestelijk en/of
Nederlands Kampioenschap, punten kunnen scoren. Hierdoor ontstaat er een ranglijst met aan het
einde van een seizoen, een speler met het meest aantal behaalde punten. Deze speler is voor het
seizoen 2013 – 2014: Eddy Verhoeven (BV Moira) uit Cuijk. Eddy behaalde 56 punten. 1e plaats
Districtsfinale, 1e plaats Gewestelijke finale en 3e plaats bij het Nederlands Kampioenschap.
Frank spreekt Eddy toe en feliciteert hem met het behaalde resultaat. Met de bedoeling Eddy een
trofee te overhandigen waar hij recht op heeft maar er uiteindelijk niet is, zegt Frank dat het eigenlijk
wel zo mooi is, want hierdoor kom je 2 x in de picture te staan. De belofte is dat Eddy zijn prijs wel krijgt
en dan liefst bij zijn eigen club.

Jan Nabuurs vervolgt zijn berichten door aan te kondigen dat Jesper vd. Boogaard (Kaketoe’80)
inmiddels zijn NK speelt in de libre-klein 5e klasse.
Er zijn na-inschrijvingen voor de PK. Voor de wedstrijdcie is het ondoenlijk om extra poules te creëren
of poules groter te maken. Men moet altijd rekening houden met promovendi, die voorrang hebben op
“wachtlijst”-inschrijvingen.
Het afvaardigingbeleid naar Gewest-Midden-Nederland is niet goed gevallen bij District Nijmegen. Men
hanteert momenteel dat de nrs 1 van elk district afgevaardigd word, een extra afgevaardigde komt
voort uit het organiserende district. De overige 2 afgevaardigde komen voort uit de als nrs 2. geplaatste
spelers uit de 5 districten volgens een algemeen gemiddelde ranglijst. Het Gewest Midden –Nederland
bestaat uit de districten: Oss, Den Bosch, Betuwe-Veenendaal, Veluwezoom, Nijmegen.
Nieuwe spelers worden aangemerkt met “xN”. De speler heeft geen recht op de 10- of 20% regeling en
promoveert direct naar de hogere klasse. Ditzelfde geldt voor “D” status. Dit is een degradatie uit de
bovenliggende klasse.
Een speler zonder statusvermelding mag dat wel. Deze heeft de keus, na promotie een hogere klasse te
spelen of te kiezen voor de Districtsfinale van dezelfde klasse.
Jan doet nogmaals een oproep voor Dames PK en beëindigt hiermee zijn mededelingen.
Frank neemt het woord en begint met Jan Doelman te bedanken voor zijn inzet. Hij was lid van de
wedstrijdcommissie. De wedstrijdcommissie doet overigens goed werk. Jan, Chris, Johan en Daniel
worden door Frank bedankt en wenst hen veel succes in de toekomst.
b.

Arbiterskorps:
Het verslag staat op de site. Johan vd. Hof merkt op dat er nog steeds behoefte is aan arbiters.
Aanmelding kan bij Johan, Jeannette of het bestuur. Jeannette Riemslag en Henk Kuppen verzorgen de
opleidingen.

c.

Jeugd:
Het verslag staat op de site. Gert Jan vd. Ven voegt er aan toe dat het aantal jeugdleden helaas
terugloopt en dat er bijna of helemaal geen competitie meer is. Dit geldt niet allen voor het District
Nijmegen. Alle mogelijke initiatieven zijn welkom.

d.

Secretaris:
Frank geeft zijn verslag als secretaris, welke ook op de site staat. Hij wil daar graag een en ander
uitlichten. Marjan gaat ons verlaten, Harry is goed ingewerkt als penningmeester, zodat het
bestuursteam op orde is en klaar is voor de uitdaging. In het seizoen 2013-2014 waren er 650 leden
verdeeld over 49 verenigingen, nu zijn dat er 616 leden over 44 verenigingen. De volgende verenigingen
zijn gestopt: BV. B.C.O.V. – De Wanmolen – De Mooie Waard – Discus en De Oude Molen. Frank
verheugd zich erop dat dit zijn laatste verslag is en laat dat volgend jaar over aan John v. Zwam.

e.
`
5.
a.

b.

c.

Medaille Commissie:
Frank bedankt Jan Wouters, Paul Kolkman, Kees Selten, Anja Jansen en John Grootenboer.
Wij doen dat met veel plezier. Bij uitzondering heeft een vereniging het een keer zelf moeten doen.

Financiën:
Eindafrekening 2013/2014. Marjan vertelt dat het boekjaar is afgesloten met een winst van €.3400,Daardoor staat er ruim € 8000,- op de rekening. Dat heeft haar doen besluiten om de lening die was
vertrekt door Jan Doeleman volledig terug te betalen. Van deze lening was al eerder 20% afgelost.
Verslag FAC: Let wel, zeg “de FAC” en niet “het FAC”
Harry Rullmann meldt dat Anja Jansen afwezig is door ziekte. Harry is tevreden over het financieel
beheer en heeft geen opmerkingen richting penningmeester.
Harry vraagt de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen, welke met applaus bevestigt
wordt.

d.

Harry verlaat hiermee ook de FAC, omdat Harry als penningmeester geen zitting mag hebben als FAClid. Anja Jansen is momenteel enig lid. Frank legt uit dat het tegenover het lidmaatschap van de FAC
geen vergoeding staat, mede omdat de FAC onafhankelijk is. Het moet een genoegen zijn is om 2 maal
paar jaar te vergaderen. Na nog enig informatie gegeven te hebben steekt Jan Doeleman de hand op
om toe treden tot de FAC.

6. Bestuursverkiezingen:
Het bestuur worstelt al een paar jaar om geschikte kandidaten voor het bestuur te vinden maar er hebben
zich nu twee goede kandidaten aangediend. Op deze vergadering kunnen Harry Rullmann en John v. Zwam
worden voorgesteld. Harry zal aangesteld worden voor een periode van 3 jaar, John 1 jaar, Frank 2 jaar en
Kees is aftredend per december 2015. Er moet trapsgewijs afgetreden worden. Als meerdere mensen
tegelijk aftredend zijn, kan het bestuur in problemen komen door te weinig bestuursleden te hebben.
Marjan v. Oostveen verlaat haar plaats achter de bestuurstafel. Harry en Frank bedanken Marjan voor haar
inzet voor het bestuur. De aangeboden bloemen verrassen haar. Frank zegt dat zij altijd gastvrij ontvangen
zijn. Marjan was een wijs bestuurslid. Soms aanjagend maar dat was nodig. Door zuinig te zijn en geen gekke
doen, maakte het haar mogelijk om van een negatief saldo een positief geheel te maken. Marjan krijgt een
modelauto (lelijk eendje) voor haar verzameling overhandigd.
Marjan bedankt het bestuur voor het verrassende afscheid. Zij voegt eraan toe dat zij lange tijd wat te sturen
had in een mannenbestuur. Zij vindt dat de vrouwen in deze sport moeten reageren voor een
bestuursfunctie.
Harry Rullmann: is kandidaat Penningmeester voor de komen 3 jaar. Harry stelt zich voor: 35 jaar lid van
KNBB, 15 jaar lid van Woezik (ook Penningmeester), daarna Kaketoe’80 en nu al weer 14 jaar lid van Moira,
ook penningmeester. Harry is blij over het vertrouwen wat hij krijgt. Hij probeert het goed te doen maar
waarschijnlijk wel anders dan Marjan het gedaan heeft.
De vergadering stemt met een overduidelijk applaus in met deze benoeming.
John van Zwam: stelt zich voor. Hij is 58 jaar oud. De meesten kennen hem wel. Hij is ruim 15 jaar lang
wedstrijdleider en ledenadministrator van het District geweest, gezamenlijk met o.a. John Grootenboer
Na 2 dagen bedenktijd te hebben gekregen heeft John de functie aanvaard en hoopt Frank daarmee te
ontlasten met de huidige dubbelfunctie. Hij hoopt de functie goed te kunnen vervullen. Door het door de
vergadering gegeven applaus wordt John aangenomen als Secretaris van het District.

7.

Begroting 2014 – 2015:

Harry vermeld dat de begroting op de website staat. De betalingen verlopen goed. Harry meldt dat de
kosten voor de teamfinals anders zullen zijn doordat er voorafgaand een sponsor was die nu weggevallen is.
Harry heeft rondgemaild om sponsor te worden op “biljartpoint”, wat dan extra inkomsten zijn voor het
District. Daardoor kan een eventuele contributieverhoging voorkomen worden.
Een advertentie op de home pagina van “Biljartpoint Nijmegen” kost o.a. €. 50,- per jaar. In een keuze klasse
kost het €. 25,- per jaar.
Er zijn verder geen vragen over de begroting.

8.

Huishoudelijk Reglement:

Er is een brief binnengekomen van BV Woezik met een opmerking over HR. Woezik is echter niet aanwezig
maar Frank zal schetsen wat ze vinden.
Soms kunnen dingen verwarrend zijn, daarom worden ze op papier vastgelegd. Het HR kan makkelijk
aangepast worden zoals het vergaderen tijdens de Teamfinales. Als het bestuur vindt dat dit eerder moet
dan doen we dat. Het is een lichtvoetig document wat makkelijk gewijzigd kan worden. Dat is anders bij
Statuten. Een kleine wijziging kan derhalve aangebracht worden. In dit geval betreft het het woord
“schriftelijk”in artikel 1 van HR, welke komt te vervallen.

Meerdere opmerkingen zijn geplaatst in die brief, waarvan het fijn is dat ze meedenken. Zo hebben ze de
vraag over art. 2 punt f: de webmaster staat benoemd als lid. De vraag derhalve is: heeft een lid, (de
webmaster dus), stemrecht? Nee, de webmaster heeft geen stemrecht, alleen een lid. De Woezik acht het
niet belangrijk om een vergaderdatum vast te leggen. Frank zegt dat het een tijdvak is. Er is altijd flexibiliteit.
In de brief van de Woezik wordt gewezen op het feit dat de wedstrijdcommissie uit 1 persoon bestaat en dat
Jan Nabuurs het voor het zeggen heeft. Jan Nabuurs benoemd zijn medewerkers.
Jan Doeleman merkt op dat Jan Nabuurs het niet alleen voor het zeggen heeft. Jan Nabuurs is de
woordvoerder. Wij als commissieleden hebben het allemaal voor het zeggen en we overleggen met elkaar.
Het is niet zo dat Jan de scepter zwaait en ons dwingt wat wij niet willen. Het feit dat omschreven is dat de
wedstrijdcommissie uit 1 persoon bestaat is dus onjuist. Frank kijkt ernaar of dat anders omschreven kan
worden, om dit misverstand weg te nemen.
De bestuursleden krijgen een jaarvergoeding voor hun taken en onvoorziene kosten. De FAC heeft inzichten
in die kosten. De Woezik vind dat deze vergoedingen transparant zouden moeten zijn. De Woezik vind dat de
bestuursvergoedingen door de vergadering moet worden vastgesteld en niet het bestuur. Het bestuur zal
overleggen over deze bedragen in het openbaar moeten worden gebracht.
De Woezik vind dat de website als officieel communicatiekanaal moet worden toegevoegd. Volgens de
omschrijving van artikel 11 van het HR kunnen leden zich enkel vasthouden aan de omschrijving welke alleen
in de Piqué staan. Frank zegt hierover: Piqué kan beschouwd worden als een persoonlijke brief, zodat
iedereen wordt geacht de regels te kennen. Diezelfde inhoud is ook op de website gepubliceerd.
Er word ook over nagedacht om de koppelcompetitie te integreren in het district, volgens het voorstel van
Woezik.
Vragen vanuit de vergadering aangaande HR volgen.
Johan vd. Hof: Het begrip “Sectie Carambole” zou komen te vervallen. Johan vind dat dat woord dan niet
meer in het reglement genoemd hoeft te worden als Sectie Carambole opgeheven wordt..
Frank: Het ligt aan de KNBB of het woord “Sectie Carambole” behouden wordt. Onduidelijk blijft of de KNBB
de woorden “Sectie” of “Discipline” –Carambole gebruikt gaat worden.
Gerd-Jan vd Ven heeft een vraag over artikel 2.; het dubbel lidmaatschap. Iemand is lid bij 2 verenigingen.
Men zou dan 2x het volle pond aan contributie betalen. Het is mogelijk om voor een “hoofdvereniging” de
volle contributie te betalen en voor een vereniging met het hoogste verenigingsnummer echter maar €.5,- te
betalen. Uiteindelijk bepaalt het lid zelf voor welke vereniging hij/zij het volle pond te willen betalen.
Hierdoor wordt het stemrecht van het lid bepaald. De vergadering vindt dat het in het artikel niet goed
omschreven is.
Harry Rullmann: het zegt niets over hoe lang men lid is bij een vereniging. Een lid heeft de vrijheid om te
kiezen voor welke vereniging het lid het stemrecht behoud.
Frank: heeft diverse leden gemuteerd omtrent dubbel lidmaatschap. Naar zijn beste weten heeft hij de keus
van de hoofdvereniging gemaakt. Het is altijd mogelijk om, op verzoek van het lid zelf, het “stemrecht”lidmaatschap om te zetten.
Ties vd Ven: artikel 4 punt g: Stemprocedure. Ondanks het feit dat zojuist met applausbevestiging de
nieuwe bestuursleden zijn aangenomen, is er een stemprocedure die, op basis van het aantal leden
hetzelfde aantal stemmen oplevert. Als er voor een bestuursfunctie meerdere kandidaten zijn, moet er over
gestemd worden. Hoe weet men nu hoeveel stemmen een vereniging mag uitbrengen, nu naar aanleiding of
men wel of niet weet welk lid stemgerechtigd is. Bestuur: Tijdens zo’n stemming word het aantal
“betalende” leden nauwlettend in de gaten gehouden en is het niet mogelijk dat 1 persoon, welke lid is van
2 verenigingen, hierdoor een dubbele stem kan afgeven.
Frank: vraagt de vergadering, zoals besproken met de ene wijziging, het HR goed te keuren.
De vergadering gaat akkoord zonder tegenstemmen.

9.

Vaststellen datum volgende vergadering:

De eerstvolgende Huishoudelijke Vergadering zal worden gehouden op Zaterdag 9 mei om 14.00 uur in zaal
Verploegen in Wijchen. De eerstvolgende ALV zal gehouden worden op donderdag 10 december 2015 om
20.00 op en nog nader vast te stellen plaats. Het niemand verbazend zijn als dat wederom in Groesbeek zal
kunnen zijn.

10. Rondvraag:
Voor de rondvraag melden zich aan: Chris v. Oeffelt, Jan Doeleman, Ties vd. Ven en Gert Jan vd. Ven.
Gert Jan vd. Ven: Op voorstel van BV Caramba zou het bestuur met een voorstel komen aangaande het
organiseren van voorwedstrijden. Het betreft hoofdzakelijk het toewijzen van arbiters.
Het bestuur heeft erover gesproken en heeft besloten op dezelfde voet door te gaan zoals het nu is.
Het is nog hanteerbaar.
Chris v. Oeffelt: het is moeilijk om arbiters te krijgen. In de competitie fungeren mensen als arbiter en
schrijver tegelijk. Hij vind dat dit bij de PK ook mogelijk moet zijn. De vergadering heeft een voorstel, van het
bestuur over arbitreren en schrijven tegelijk door 1 persoon, afgewacht. Helaas heeft het bestuur geen
voorstel en kan men een voorstel pas weer over een half jaar doen.
Er is geen statement vanuit het bestuur gekomen en kunnen toeschouwers, spelers die deelnemen niet
verplicht worden om te arbitreren of te schrijven. Het argument is: het is de verplichting van de vereniging.
Leden van een vereniging, die geen PK spelen kunnen echter niet verplicht worden om te arbitreren en/of te
schrijven. Vanuit de vergadering komt te uiting dat die verplichting er wel zou zijn.
Frank: ten opzichte van andere districten zou het bij ons goed gaan qua arbitreren en schrijven. Frank is
huiverig dit systeem los te laten maar de lichten staan nog steeds zwak, aarzelend op “groen”.
Ties vd. Ven: Het is een nijpend probleem. We hebben het in de vorige vergadering ruim over gesproken,
maar doordat het bestuur het probleem onderschat heeft hebben we het er nu weer over.
Frank: wij hadden inderdaad met een voorstel moeten komen. De bedoeling is nu om het onderwerp voor
een volgende vergadering als agendapunt op te voeren.
Ties: wat betreft stemprocedure. Het voorstel van het bestuur zou dus in stemming gebracht kunnen
worden.
Het bestuur gaat er nogmaals naar kijken en zal op een volgende vergadering met een voorstel komen.
Jan Doeleman: leden dragen hun contributie af aan het district. Daarnaast wordt er nog contributie
afgedragen aan de KNBB. De vraag is: waarom zien wij daar nooit iets van terug.
Frank: De mensen van de wedstrijdorganisatie van de KNBB in Nieuwegein hebben een betaalde baan. Zij
hebben een landelijke taak en dat brengt kosten met zich mee. Elke lokale sportvereniging draagt middelen
af aan het landelijk orgaan.
Ties vd Ven: vind dat zijn vraag inmiddels beantwoord is.
Chris v. Oeffelt: heeft het verzoek om verengingen en/of leden, de wedstrijdcommissie te voorzien van
e-mailadressen. Hierdoor kunnen zij beter communiceren met personen, zodat zij tijdig en correct hun post
ontvangen voor deelname aan de PK.

11. Sluiting:
Frank sluit de vergadering om 22.08 uur. Hij wenst, namens het bestuur een ieder fijne feestdagen, een
gezond en sportief 2015 en wel thuis.

Opgemaakt te Beuningen: secretaris John v. Zwam
8 febr. 2015

