Notulen Algemene Ledenvergadering District Nijmegen van de KNBB
Datum 19 december 2008

–

Groesbeek

–

Café Oomen

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet alle bezoekers hartelijk welkom, in het bijzonder de
aanwezige leden van verdienste.
2.
•
•

•
•

Mededelingen
Alle vergaderstukken zijn gepubliceerd in de laatste Piqué, er liggen hier nog enkele exemplaren van dit nummer, mocht u daaraan behoefte hebben.
De vergadering gedenkt met een kort moment van stilte alle leden welke gedurende het afgelopen seizoen zijn overleden. De voorzitter geeft aan dat er een kans bestaat dat de lijst
van overledenen niet compleet is vraagt daarvoor begrip.
Overleden zijn Dhr. Kwinten BV DLS, dhr. Hissink (BV Huisman), Mevr. Thijssen (BV De
Tol), Dhr. Ommeren (BV Vogue), Dhr. Huet en dhr. Dobbelsteen van BV Zambomba, Dhr.
Jeurissen (BV Kort Oisterwijck), Ria Ebben (districtsarbiter) en Henk van der Schuur (lid
van de regio commissie).
Agendapunt 11 wordt gewijzigd. De begroting voor 2009/2010 moet ook bij dat agendapunt
worden behandeld.
De evaluatie van de Commissie die onderzoek heeft gedaan naar een nieuwe opzet van de
districtsfinales wordt toegelicht en besproken bij agendapunt 10

3. Notulen Algemene Leden vergadering dd 6 december 2007
Dhr. Rullman van BV Moira vraagt waarom er niemand is afgevaardigd naar de dames PK zoals
door hem op de laatste ALV is voorgesteld in de rondvraag. Het bestuur belooft een en ander uit
te zoeken.
De notulen worden door de vergadering goedgekeurd.
4.
•
•
•

Ingekomen / uitgegane stukken
Er is een brief uitgegaan naar de Gemeente Druten met het verzoek zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan BV Vogue en dhr. en mevrouw Peeters met het zoeken naar een
nieuwe biljartlocatie.
Er is een brief uitgegaan naar het bestuur van de sectie Carambole om reglementering van de
kleding aan te passen aan de laatste ontwikkelingen.
Er is een brief binnengekomen van BV Juliana over de grootte van de C4 en C5 teams. Dit
zal worden besproken bij agendapunt 8a.

5. Jaarverslagen
De volgende verslagen zijn gepubliceerd in de Piqué van november 2008.
a. competitie 2007/2008
b. pk 2007/2008
John Zeelen van BV OGC is voor het tweede achtereenvolgende jaar beste speler van het
district (in 2006/2007 samen met Henk Auener). Dhr. Zeelen was helaas verhinderd. De
voorzitter zal John in zijn eigen clublokaal huldigen.
c. bandstootcompetitie 2007/2008
d. arbiters
e. jeugd
f. jaarverslag secretaris
g. jaarverslag PR commissie
h. financieel jaarverslag
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen.
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6.
Verslag financiële Adviescommissie (FAC)
Namens het FAC complimenteert Jan Wouters de penningmeester met haar perfecte boekhouding. Het FAC vind het niet leuk dat er wordt ingeteerd maar met het geld wordt veel goeds gedaan. De vergoedingen zijn reëler en er is aandacht voor teambuilding.
7. Décharge penningmeester
Aan de vergadering wordt voorgesteld om de penningmeester décharge te verlenen. Deze stemt
hiermee bij acclamatie en met applaus mee in.
8.
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Mededelingen District
BV DWS en Café De Driesprong hebben een marathon toernooi georganiseerd waarvan de
opbrengsten ten goede zijn gekomen van de Clini Clowns.
In n april 2008 wordt de eerste editie van het Kaderkampioenschap District Nijmegen georganiseerd. Dit PK Kader is niet landelijk maar wordt alleen in ons district georganiseerd.
Met ingang van seizoen 2009/2010 is de inschrijving en de betaling van het inschrijfgeld
voor deze PK Kader gelijk aan de normale PK inschrijving.
Voor deelname aan deze eerste editie is het nog mogelijk om in te schrijven tot 1 januari
2009. Het inschrijfgeld á € 7,00 kan bij deze gelegenheid contant worden voldaan bij aanvang van de wedstrijd(en) in de speelzaal.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen bepaalt de wedstrijdcommissie of er alleen een finale wordt gespeeld of eerst nog op 13-15 maart 2009 voorwedstrijden.
De contactpersonen voor dit kaderkampioenschap zijn Jan van Sambeek 0485-800385 en
Hans Toonen 0485-520705
De finale van dit kaderkampioenschap zal worden gespeeld in het nieuwe clublokaal van BV
De Vriendenkring. Het oude clublokaal wordt gesloopt ten behoeve van woningbouw. In het
nieuwe lokaal zullen 4 biljarts geplaatst worden. We feliciteren De Vriendenkring bij voorbaat met hun nieuwe lokaal.
Het arbiterskorps heeft zoals de gehele biljartwereld te maken met teruglopende ledental en
vergrijzing. De taken blijven echter dezelfde. Om hierop in te spelen heeft het bestuur aan
alle verenigingen die te maken hebben met nationale voorwedstrijden en kaderspelers een
brief verzonden waarin wordt gevraagd aan kaderspelers om zich beschikbaar te stellen om
nationale voorwedstrijden te tellen én waarin wordt aangekondigd dat, als er werkelijk een
probleem ontstaat om voldoende arbiters te vinden, de organiserende vereniging arbiters te
laten leveren.
Er is dit jaar voor het eerst een wedstrijd georganiseerd tussen de winnaar van de Toon
Vloet Bokaal en de winnaar van de Nijmeegse bandstootcompetitie.
De ledenadministratie zal vanaf 1 januari 2009 worden verzorgd door Addy Westrik. In de
contacten naar de leden verandert niets. De secretaris blijft het aanspreekpunt voor alles wat
met de ledenadministratie te maken heeft.
Met ingang van het nieuwe seizoen zal John Grootenboer lid worden van de PR commissie
en dus namens het district finales gaan sluiten.
De bondscontributie is verhoogd met één Euro
Binnen de KNBB is sprake van enig ongenoegen tussen de secties. Met name onze sectie
Carambole is ontevreden over het feit dat ze weliswaar de grootste is maar feitelijk slechts
evenveel heeft te vertellen als de kleine secties poule, snooker en driebanden. Bovendien is
de organisatie van de KNBB te complex. Daarom heeft de KNBB een commissie ingesteld
(de commissie Bos) die heeft onderzocht hoe alles anders moet. Het eindresultaat zal vrijwel
zeker zijn dat de secties weer onafhankelijk van elkaar gaan worden.
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•

De volgende verenigingen hebben zich afgemeld voor deze vergadering; BCOV, Caramba,
Discus, DWS, Groesbeek ’03, ’t Hoekje, De Horst, Huisman, ’t Klosje, Lammie, Meerwijk,
Nooit Gedacht, OGO, Roskam, S.B.W., De Treffers, De Verleiding, Vriendenkring, De
Viersprong, en Woezik.
Afwezig zonder bericht zijn: Het Billardpaleis, De Corner, Hoogeerd, Old Dutch, Waalzicht
en Zeldenrust.

8a. Verkleining teams C4 en C5
Juliana heeft een brief gestuurd met het verzoek om de teams in de C4 en de C5 terug te brengen
naar drie leden (ipv vier nu). De vergadering discussieert hierover; Juliana vindt de avonden te
lang duren en te vermoeiend en stelt voor om, aangezien de teamgroottes landelijk worden bepaald, dit ook aan te kaarten in de Sectie vergadering. Er wordt opgemerkt dat het biljarten met
vier spelers de gezelligheid vergroot. De optie om eerder te beginnen wordt moeilijk omdat een
aantal lokalen niet eens tijdig open is. Eerder beginnen kan natuurlijk wel in goed onderling
overleg. Een optie is om de regels zodanig aan te passen dat er om 19.30 moet worden begonnen,
in plaats van de huidige regel die uiterlijk 20.00 uur als grens hanteert. Beperking van rookpauzes halverwege de partij tot de reglementair maximale 3 minuten voorkomt extra vertragingen.
Het bestuur stelt voor een enquête op te stellen voor alle teamleiders van de C4 en C5. Hierin
moet de optie worden opgenomen om aanwezigheidstijd te stellen op 18.45 uur en 19.00 uur te
hanteren als aanvangstijd van de wedstrijden.
9.
Bestuursverkiezing
De penningmeester deelt mee dat zij eind 2009 aftredend is en niet meer verkiesbaar zal zijn. Dit
betekent dat er 1 augustus 2009 een nieuwe kandidaat penningmeester moet zijn, zodat de huidige penningmeester niet nogmaals een heel seizoen moet voorbereiden. Als er zich geen kandidaat aandient zal het gehele districtsapparaat tot stilstand komen en kan er geen nieuwe competitie en PK seizoen worden gestart.
De secretaris is aftredend per direct. Aangezien er zich geen nieuwe kandidaten hebben aangemeld is deze functie vanaf heden vacant. De aftredend secretaris zal de secretaris taken waarnemen tot er een nieuwe kandidaat is gevonden.
Het bestuur merkt op dat de penningmeester na 14 jaar in functie te zijn geweest terecht mag
eisen dat iemand haar functie overneemt. Het bestuur doet een dringend beroep op alle verenigingen en leden een bestuurskandidaten naar voren te schuiven omdat er anders medio 2009 een
heuse crisis dreigt aan te breken.
10. Voorstellen Algemene Leden Vergadering
a. aanschaf licentie BiljartPoint.nl
Mario van Leeuwen verzorgt op verzoek van het bestuur een presentatie. Dit programma geeft de
mogelijkheid aan de teams om zelf de uitslagen in te voeren. Tevens is het mogelijk per poule
een sponsor aan te trekken zodat de kosten (€ 1,20 per districtslid per seizoen) kunnen worden
gedrukt. De vergadering is unaniem voor aanschaf van deze licentie. De vergadering is unaniem
voor de mogelijkheid om Naamsponsoring per poule mogelijk te maken.
b. Evaluatie Finale Commissie
De laatste Districtsfinale Libre-klein 2e klasse en Driebanden-klein 1e klasse zijn bij wijze van
experiment gespeeld met 8 deelnemers in een poule systeem (twee poules>kruisfinales>finales).
De libre spelers reageerden neutraal, de driebanders waren niet enthousiast. Er was wel een besparing van tijd.
De finale commissie moet opnieuw bij elkaar komen om een finaal voorstel te doen. Ook moeten
de nog steeds voorkomende problemen bij voorwedstrijden worden meegenomen. Eventueel zou
de beurtenlimiet die nu 80 is kunnen worden verlaagd naar 60.
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11. Begroting
Er worden twee begrotingen ingediend (zie Piqué november 2008). Het bestuur merkt op dat een
en ander niet echt zinvol is omdat, behalve de verwerkte contributieverhoging, de cijfers dezelfde zijn.
De begrotingen wordt door de vergadering goedgekeurd.
12. Vaststellen datum Algemene Ledenvergadering 2008
Het bestuur erkent dat de gekozen datum van déze vergadering, zo vlak voor Kerstmis niet echt
gelukkig is. Ook het feit dat op de vergaderavond ook competitie- en PK verplichtingen zijn is
niet goed. Om duidelijkheid te verschaffen wordt bepaald dat de volgende vergadering zal
plaatsvinden op donderdag 10 december 2009 om 20.00 uur op een nog nader vast te stellen
plaats. De wedstrijdleiders krijgen opdracht geen wedstrijden vast te stellen op deze dag.
13. Rondvraag
• Harry Rullman (BV Moira) constateert dat in café Zambomba er bandstootwedstrijden zijn
vastgesteld terwijl er geen tafel beschikbaar is, Het bestuur antwoord dat de wedstrijdleiders
dit hebben en zullen trachten te voorkomen maar dat juist in Zambomba de bezetting erg
druk is.
• Stan Meeuwsen (BV OGC) vraagt of er een crisis vergadering komt ivm de vacatures van
secretaris en penningmeester. Het bestuur antwoordt dat ze er van uit gaan dat het niet zover
hoeft te komen.
• Meinard Kamp (BV Zambomba) vraagt of mutaties van teams en moyennes ook naar het
lokaal kunnen worden gestuurd. Dit om een goede communicatie met tegenstanders en cluben teamgenoten te verbeteren.
• Dhr. Kamp wilt ook de mogelijkheid creëren om PK wedstrijden toe te wijzen aan twee verenigingen om zo te komen tot een betere evenredigheid in de toewijzing naar rato van inschrijvingen.
• Rien van de Vorle (BV Luctor) vraagt of de verenigingen schriftelijk kunnen worden benaderd met de vraag of er belangstelling is voor een cursus clubarbitrage. Een en ander is reeds
besproken bij de fusiebesprekingen tussen Oost-Brabant en Nijmegen. Henk Kuppen is bereid zo’n cursus tegen onkostenvergoeding te geven.
• Dhr. Van de Vorle betreurt het dat de opkomst voor deze vergadering zo laag is en dat er
zoveel afmeldingen zijn.
• Jeanette Riemslag (BV Kaketoe ’80) vraagt of opgerolde mouwen zijn toegestaan. Vanuit de
zaal wordt geantwoord dat dit niet is toegestaan.
• Ben Frenken (BV DOPH) draagt voor dat een goede arbiter niet wordt gemaakt maar zo
wordt geboren
• Dhr. Frenken geeft aan dat DOPH weliswaar geen inschrijvers heeft voor de PK’s maar toch
bereid is wedstrijden te organiseren.
• Dhr. Frenken betreurt het dat hem nooit een bestuurs- of commissiefunctie wordt toegewezen, terwijl hij toch altijd overal kandidaat voor is.
14.

Sluiting

De voorzitter dankt alle aanwezigen en wenst iedereen een goede thuisreis.
Nijmegen, december 2008
Frank Uitterhoeve, secretaris
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