Notulen Algemene Ledenvergadering District Nijmegen van de KNBB
Donderdag 10 december 2009 Café-Zaal Groentjes, Rijkevoort

Aanwezige verenigingen: B.C.O.V., Breedeweg, de Corner, Carambole “83, St. Crispinus,
De Oude Molen, D.O.P.H., D.W.S., Hoogeerd, Heideroosje, Juliana, Kaketoe “80,
Keizer Karel, Kort Oisterwijck, De Kromme Keu, Luctor, Moira, Ons Genoegen Cuijk,
Ons Genoegen Overloon, ’t Ottertje, St. Biljartev. Wijchen, de Tol, Touchee, de Treffers,
de Verdieping, Vogue, Vriendenkring, ’t Vertrek, de Waay, Waalzicht, de Wester, Woezik,
Zambomba, de Zwaan, ’t Zwaantje.
Afwezig met kennisgeving: Caramba, D.L.S., Discus, Groesbeek ’03, ’t Hoekje, de Horst,
Huisman, ’t Klosje, de Kuul, Lammie, Nooitgedacht, Old Dutch, de Roskam, de Verleiding,
Viersprong,
Afwezig zonder kennisgeving: Central, Onder de Bogen, de Zwijntjes.
1. Opening.
Kees opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Speciaal de leden van
Verdienste, Ereleden en overige bijzondere leden worden welkom geheten in deze gezellige
zaal van Cafe-Zaal Groentjes.
2. Mededelingen.
• Alle vergaderstukken zijn gepubliceerd in de laatste Piqué en staan op de website. Er liggen
nog genoeg exemplaren van de Piqué mocht u daaraan behoefte hebben.
• Bij binnenkomst zijn er nog 3 Jaarverslagen uitgereikt. Ook hiervan liggen nog enkele
exemplaren.
• Kees vraagt een minuut stilte voor alle overledenen van het afgelopen jaar.
• Agendapunt 9 vervalt: Gert-Jan Manders kon niet aanwezig zijn vanavond. Hij zal op een
later tijdstip gehuldigd worden door de voorzitter als beste speler van het seizoen 2008-2009.
• Als u iets te zeggen hebt, doe dat voor de microfoon. Graag duidelijk naam en vereniging
noemen. Dit i.v.m. de notulen.
• BV. Hoogeerd heeft aangegeven dat Harry Janssen 40 jaar lid is van de KNBB. Harry krijgt
hiervoor een speldje uitgereikt.
3. Notulen ALV dd 19-12-2008.
Ben Frenken, D.O.P.H.: maakt een opmerking dat de uitnodiging en de geloofsbrief te laat bij
de secretarissen binnen waren. Hij heeft daardoor weinig tijd gehad om zich voor te bereiden.
Notulen pg. 8, punt 13: D.O.P.H. heeft toch een VW gekregen ondanks dat ze geen
inschrijvingen voor de PK hebben.
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Reactie Jeannette, secretaris a.i.: biedt haar excuses aan; de uitnodiging en geloofsbrieven zijn
inderdaad te laat verstuurd. Maar de Piqué was wel op tijd verstuurd, dus Ben heeft zich
voldoende kunnen voorbereiden.
Henk Kuppen, Carambole ’83: pg. 7, punt 10: het is onduidelijk wat de beurtenlimiet moet
zijn.
Reactie Kees: beurtenlimiet moet 60 zijn.
Hierna worden de notulen goedgekeurd met dank aan Frank Uitterhoeve.
4. Ingekomen/Uitgegane stukken.
• Er zijn verschillende brieven, via de e-mail, binnengekomen als een reactie op het inkorten
van het aantal PK voorwedstrijden. Dit wordt onder punt 10a behandeld.
• Er is een brief van DLS binnengekomen over de enquête, die gehouden zou worden over het
evt. verkleinen van de teams in C4/5 en/of vroeger beginnen.
Eveneens betreurt DLS het feit dat er het afgelopen seizoen niemand van het bestuur
aanwezig was tijdens de regiofinale C4 noch bij de prijsuitreiking en er ook geen bekers
zijn uitgereikt.
Mario heeft dit al uitgesproken met DLS.
• E-mail van Henk Kuppen met een dringend verzoek om nieuwe arbiters te werven. Henk
had gevraagd om dat verzoek in de Piqué te plaatsen: helaas is dat fout gegaan. Wordt
onder punt 10 besproken.
• Voorstel van Jac Janssen, ’t Zwaantje, om de Piqué af te schaffen vanwege
kostenbesparing.
Meerdere leden ondersteunen het voorstel van Jac Janssen. Marian van Oostveen,
penningmeester, stelt voor om alleen de Bondgenoot nog uit te geven, de verdere informatie
kan op de website gelezen worden. Tonnie Verploegen, Woezik, geeft aan dat de
verenigingen ook kunnen overwegen om voor de leden, die geen Internet hebben, de
informatie uit te printen.
• Erwin van den Hoogen: uit zijn ongenoegen over de wijziging van PK voorwedstrijden. Het
antwoord zal Erwin horen tijdens de behandeling van punt 10a.
• Een verzoek van regiobestuur Midden Nederland om de kandidatuur van Frank Uitterhoeve als voorzitter van de regio te steunen. Het bestuur heeft hierop positief
gereageerd.
• Voorstellen van BV de Woezik voor de ALV.: worden bij punt 10 gedeeltelijk besproken.
5. Jaarverslagen.
Henk Kuppen, voorzitter AC, heeft een aanvulling c.q. voorstel op het jaarverslag
Arbiterskorps: er zijn te weinig arbiters binnen ons district. Het afgelopen jaar hebben
verschillende arbiters om verschillende redenen moeten stoppen met arbitreren. Hij stelt voor
dat er per vereniging 1 districtsarbiter opgeleid wordt. Die arbiter kan dan zijn/haar kennis
doorgeven aan verenigingsleden. Henk is ook bereid om clubarbiters op te leiden.
Wil de Bruin geeft een toelichting op het jaarverslag Jeugd: 2 jongens hebben een NK
gespeeld. De uitslag staat in het volgende jaarverslag.
Alle jaarverslagen worden goedgekeurd. Met dank voor alle makers van de verslagen.
6. Verslag Financiële Adviescommissie.
Jan Wouters neemt, ook namens Frans van Wilderen, het woord. Hij prijst Marian van
Oostveen uitbundig voor het vele, goede werk wat ze de afgelopen 14 jaar voor het district
heeft verricht. De financiële boekhouding ziet er ook dit jaar weer goed en gezond uit.
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7. Décharge penningmeester.
Onder luid applaus verleent de vergadering penningmeester Marian van Oostveen décharge.
Marian is hierna aftredend als penningmeester en niet herkiesbaar.
8. Bestuursverkiezing.
Kees vermeldt dat Frank Uitterhoeve al op de vorige ALV aftredend was en niet herkiesbaar.
Het district heeft naarstig gezocht naar een nieuwe secretaris. Er is zelfs een spoedvergadering
uitgeschreven omdat er geen kandidaten waren. Uiteindelijk heeft Jeannette Riemslag zich
aangemeld als secretaris. Ook was er een nieuwe penningmeester nodig. Hiervoor heeft
Marco Schmits zich kandidaat gesteld.
Jeannette en Marco stellen zich voor aan de vergadering. Marco heeft ervaring in
boekhouden, Jeannette heeft enige bestuurservaring. De vergadering kiest voor beide
kandidaten als nieuwe secretaris c.q. penningmeester.
Afscheid volgt van Frank Uitterhoeve: Kees bedankt hem voor het warme onthaal toen Kees
in het bestuur kwam en voor de bestuurlijke wijsheid. Hij wenst Frank veel succes en wijsheid
toe als nieuwe voorzitter van de KNBB regio Midden Nederland.
Afscheid van Marian van Oostveen: Ook Marian wordt bedankt voor haar steun aan Kees en
haar grote bijdrage aan het district. Marian wordt benoemd tot Lid van Verdienste van district
Nijmegen.
9.Huldigingen.
Kees wil graag nog iemand huldigen: Henk Kuppen.
Henk heeft heel erg veel bestuurswerk gedaan voor de KNBB, zowel in district Oost-Brabant
als nu in district Nijmegen. Henk is actief binnen het AC en zorgt voor de opleidingen van de
arbiters. Kees benoemt Henk dan ook tot Lid van Verdienste van het district Nijmegen.
10. Mededelingen/Voorstellen district.
•De voorwedstrijden PK duren vaak erg lang en vermindert daardoor het plezier van biljarten.
Dit is een landelijk probleem. De KNBB heeft de districten vrij spel gegeven om de VW
anders te gaan organiseren. Het districtsbestuur Nijmegen heeft daarop besloten om de VW 3banden klein Hoofdklasse en Libre 2de klasse te verminderen van 6 wedstrijden naar 4
wedstrijden. Het bestuur heeft hier veel reacties op gehad, zowel mondeling als schriftelijk en
zowel positief als negatief. Tevens zijn er ook ideeën naar voren gebracht. In het vorige
seizoen is er een proef gedaan met VW door te spelen in poules. Het is ook nog mogelijk om
een proef te doen met de 80% regeling: 80% van de eigenlijk te maken caramboles worden
gespeeld.
Er zijn verschillende reacties binnengekomen om de PK en competitie opnieuw te bekijken
vanwege de lengte van de partijen/lange avonden. Het bestuur stelt voor om een commissie
samen te stellen die dit gaat bekijken en een voorstel doen voor het volgende seizoen. Het
liefst zou er nog een proef gedaan worden met de 80% regeling zodat de commissie dat mee
kan nemen in haar voorstel. Besloten wordt dat dit voor de VW Libre 1ste klasse te gaan doen.
De commissie wordt tijdens de vergadering samengesteld en bestaat uit de volgende
personen:
Hans Lammerts
BV Kaketoe ‘80
Jörgen de Ruiter
BV Hoogeerd
Jac Janssen
BV ’t Zwaantje
Tonnie Verploegen
BV Woezik/zaal Verploegen
Mario van Leeuwen
wedstrijdleider
Kees Selten
waarnemen vanuit districtsbestuur
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De commissie gaat de vernieuwing van de PK en de competitie bekijken. Zij doet hieruit een
voorstel naar de vergadering. Het voorstel van de commissie wordt door het districtsbestuur
bekeken en is bindend op districtsniveau. Er wordt in mei een Huishoudelijke vergadering
uitgeschreven waar dit voorstel wordt besproken.
De commissieleden en hun opdracht wordt zo snel mogelijk op de website geplaatst zodat alle
leden kunnen reageren. De commissie stelt een contactpersoon aan waaraan alle reacties
gestuurd kunnen worden.
• District Veluwezoom heeft een verzoek ingediend om de competitie B1 en C1 samen te
laten spelen. Zij hebben te weinig teams in beide klasses om een volwaardige competitie te
kunnen spelen. Het bestuur heeft de reisafstanden bekeken en besloten dat het voor de C1 niet
hallbaar is. De teams van de B1 spelen vooral in Arnhem en dat zou qua reisafstand wel
mogelijk moeten zijn. Mario van Leeuwen neemt contact op met de B1 spelers hierover.
Kees ziet mogelijkheden om vanaf het volgende seizoen samen met andere districten te gaan
spelen, reisafstanden meegenomen.
Theo Megens, BCOV, vindt het jammer dat zij niet op de hoogte zijn gesteld van de afwijzing
om C1 competitie samen te spelen.
• Dames PK/teams: Mario heeft in district Veluwezoom gekeken hoe het daar zit met de
aanmeldingen. Voor de PK schrijven genoeg dames zich in; voor de teams zijn dat er 2-3. Er
zijn mogelijkheden om te gaan combineren. Mario benadert de geïnteresseerde dames in ons
district.
• Bandstootcompetitie: Mario heeft het verzoek gedaan naar Kompsos om alle uitslagen, net
zoals van de andere competities, in Kompsos in te kunnen vullen. De intervaltabel verschilt
nu nog. Het Bondsbureau bekijkt op dit moment of het aangepast kan worden. De teams staan
al wel als test in Kompsos.
• De Supercup Oost-Brabant versus Nijmegen van het vorige seizoen is nog niet gespeeld. Het
bestuur gaat bekijken wanneer dat gespeeld kan worden.
• Ben Frenken, BV DOPH, geeft aan dat er een verschil bestaat m.b.t. de te maken caramboles
van een C1 speler die ook bandstootcompetitie speelt. Mario verzoekt hem en alle spelers die
daar vragen over hebben, de vraag aan Mario te stellen.
• Verschillende leden maken de opmerking dat ze het jammer vinden dat het bestuur de
voorstellen niet op de website/in Piqué had gezet. Dan had iedereen kunnen reageren.
• Er wordt besloten dat vanaf het volgende seizoen alleen de Bondgenoten nog gedrukt en
verzonden wordt. Alle andere vergaderstukken e.d. zullen voortaan op de website te lezen
zijn.
De Geloofsbrieven en uitnodigingen voor vergaderingen naar secretarissen zullen voortaan
via de e-mail verstuurd worden.
• De lening aan de KNBB, verstrekt door alle districten in 2001, wil ons district terug betaald
hebben. De KNBB heeft er een bedrag voor gereserveerd en kan gefaseerd terug betalen.
Marian van Oostveen zoekt nog uit om welk het bedrag het gaat.
11. Begroting 2008/2009 en 2009/2010
Jac Janssen, BV ’t Zwaantje, vraagt wat de competitie senioren betekent en waarom dat
bedrag zo hoog is: onze competitie heeft senioren, zoals je ook de jeugdcompetitie hebt. Het
antwoord waarom het bedrag zo hoog is, moet de nieuwe penningmeester schuldig blijven.
De begroting wordt hierna goedgekeurd.
12. Vaststellen datum ALV 2010.
De datum voor de ALV zal zijn op donderdag 09-12-2010, locatie wordt t.z.t. bekend
gemaakt.
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De datum voor de Huishoudelijke Vergadering zal zijn op donderdag 29-04-2010, locatie
wordt t.z.t. nog bekend gemaakt.
13. Rondvraag.
Wim Meeuwissen, BV de Verdieping, vraagt hoe het zit met het conceptplan van de KNBB
over het samenvoegen van libre klasses. Dit conceptplan is inmiddels behandeld en
aangenomen. Wel staat iedereen vrij om ideeën aan te dragen voor de net opgerichte
commissie.
Ben Frenken heeft zich ook aangemeld voor de rondvraag. Kees nodigt hem tot 2x toe uit om
te reageren, maar Ben blijft zitten.
14. Sluiting.
Kees sluit hierna de vergadering. Hij bedankt iedereen voor zijn/haar komst en de reacties.
Hij wenst iedereen een wel thuis

Jeannette Riemslag
Secretaris KNBB district Nijmegen
Schacht 9
6641 PV Beuningen
Tel. 06-26380191
E-mail: jeannette.riemslag@chello.nl
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