Notulen Huishoudelijke Vergadering KNBB district Nijmegen
Donderdag 29-04-2010 Café-Zaal Groentjes, Rijkevoort
Aanwezige verenigingen: Breedeweg, Caramba, Carambole ’83, St. Crispinus,
D.L.S., De Oude Molen, D.W.S., Hoogeerd, Heideroosje, Juliana, Kaketoe ’80,
Kort Oisterwijck, De Kromme Keu, Luctor, Moira, O.G.C., O.G.O., ’t Ottertje,
St. Biljartev. Wijchen, Touchee, De Treffers, Vogue, Vriendenkring, ’t Vertrek,
de Wester, Woezik, Zambomba, ’t Zwaantje, de Zwijntjes.
Afwezig met kennisgeving: B.C.O.V., de Corner, Discus, D.O.P.H., Keizer
Karel, ’t Klosje, de Kuul, Lammie, Nooitgedacht, de Roskam, de Verleiding,
Viersprong, de Waay.
Afwezig zonder kennisgeving: Central, Groesbeek ’03, ’t Hoekje, de Horst,
Huisman, Onder de Bogen, Old Dutch, de Tol, de Verdieping, Waalzicht, de
Zwaan.
1.Opening
Kees opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Mededelingen district
Sectie Carambole heeft in Biljart Totaal voorstellen gepubliceerd. De daarin
beschreven intervaltabellen en wijziging van de C-klassen gaan voorlopig niet
door. Deze voorstellen worden herzien en komen in het najaar weer op de
agenda.
3. Voorstellen tot competitie-/PK veranderingen door commissie
Wedstrijdzaken
Tonnie Verploegen geeft in de inleiding aan wie tot de commissie behoren en
wat het doel was van de commissie.
De commissie had als doel om te bekijken of de competitie en PK
aantrekkelijker gemaakt kunnen worden om er zo voor te zorgen dat de biljarters
weer meer plezier in het biljarten krijgen.
Tonnie werkt vervolgens aan de hand van een PowerPoint presentatie de
voorstellen uit (zie bijlage 1). Voor de competitie geldt als belangrijkste
verandering: het instellen van een play-off systeem in elke klasse.
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Paul …(de Zwijntjes) geeft aan dat je ook met periodetitels kunt gaan werken.
Voor de PK geldt: liefst geen VW, maar finales in poules systeem.
Een update van het e-mailbestand moet dan gemaakt worden om iedereen zo
snel mogelijk te kunnen informeren.
Voorstel: als er e-mails gestuurd worden, dan graag het onderwerp invullen
zodat duidelijker is waar de mail over gaat.
Voor beiden wil de commissie het liefst alles zoveel mogelijk , in één groot
evenement, in één weekend spelen. Daarbij moeten de kleinere lokaalhouders
niet vergeten worden.
Er zal dan ook eerst een inventarisatie moeten komen onder alle lokaalhouders
en verenigingen of ze wel/niet finales willen organiseren.
4. Voorstellen tot competitieveranderingen Sectie Carambole
Kees leest de wijzigingen voor. Het betreft wijzigingen die de districten meer
vrijheid geeft (zie bijlage 2).
Marian van Oostveen (Touchee): zij kunnen geen 2 teams samenstellen en
willen daarom met 3-tallen spelen. Dit wordt na de pauze verder besproken.
Sebina …( S.B.W.) vraagt zich af wat de contributie moet zijn voor de collegabonden als zij competitie spelen bij ons. Sectie Carambole geeft hier geen
uitsluitsel over. Het bestuur zoekt dit uit.
Ties van de Ven (Caramba): mogen spelers in meerdere teams in dezelfde klasse
spelen: ja, dit mag met onbeperkt aantal partijen.
5. Besluiten m.b.t. competitie-/PK verandering
Zoals afgesproken in de ALV van december 2009 zijn de voorstellen van de
commissie bindend.
Voor het komende seizoen geldt dat in de C4-C5 er met 4 spelers gespeeld
wordt. Er zal eerst een inventarisatie moeten komen wat alle teams willen en dat
is niet op zo’n korte termijn te realiseren.
Er volgt een discussie en reacties op hetgeen er aan voorstellen is gedaan.
Sommige punten zijn hierboven al beschreven. Hier volgt nog een belangrijk
besproken punt.
Verschillende leden vragen zich af, als je één groot evenement organiseert, waar
je dan de arbiters vandaan haalt. Uit de inschrijvingen? Wie regelt de arbiters en
zijn er sancties als een arbiter zich afmeld? Er zullen dan regels opgesteld
moeten worden en eventuele sancties geregeld.
Voor de PK geldt al: 2x niet op komen dagen zonder afmelding: nooit meer
inschrijven.
Leden die bij 2 verenigingen ingeschreven staan, kunnen korting op de
districtscontributie krijgen van € 5,00. Het betreffende lid moet dit zelf
aangeven bij de penningmeester van het district en vermelden bij welke
vereniging hij/zij de korting wil hebben. Voor het lid maakt het niets uit bij
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welke vereniging hij korting krijgt, voor de penningmeester is het administratief
gemakkelijker te verwerken.
6. Rondvraag
Marian van Oostveen: vraagt zich af wat er gebeurt met de
klassenverandering zoals voorgesteld door Sectie Carambole. Dit voorstel komt
nog op de agenda terug. Mag je meedoen aan de bandstootcompetitie zonder dat
je aan de libre competitie meedoet? Dat mag.
Jan Nabuurs: de Bondgenoot komt pas in augustus uit. Is het mogelijk dat
de nieuwe competitie-indeling al eerder op de website gezet wordt? Mario meldt
dat, zo gauw hij klaar is met de indeling, deze op Kompsos te zien is.
Jan Duynhoven: m.b.t. de bandstootcompetitie vraagt hij zich af of deze
ook in Kompsos genoteerd kunnen worden. Mario meldt dat diegene die daar
over gaat bij Kompsos, er mee bezig is om dat te realiseren. Ook vraagt Jan zich
af wat we kunnen doen om meer jeugdleden te krijgen. Er zijn nu nog maar 2
jeugdleden en dat is te weinig. Het bestuur gaat zaterdag a.s. naar de training
van de jeugd kijken in het Weeshuis en bespreken wat er gedaan zal moeten
worden voor de jeugd.
Chris Cornelissen: stelt voor dat bij een gewonnen partij en een hoger
gemiddelde gespeeld, er 2 extra punten gegeven worden. Het kan betekenen dat
spelers eerlijker spelen om de extra punten binnen te halen. Dit is voor het
komende seizoen niet meer te realiseren omdat het nader bekeken zal moeten
worden.
Trudie Hoogveld: Wil graag dat er extra tijd uitgetrokken wordt voor de
jeugd. Binnen ons district is er geen PR, geen jeugdcommissie meer.
Tevens vraagt ze zich af wat er met de moyennetabellen, voorgesteld door
Sectie Carambole, gebeurt. De tabellen moeten herzien worden en gaan voor het
komende seizoen niet in.
Bernie van Hooy: vraagt zich af of we hetzelfde puntensysteem blijven
houden? Ja, dat blijft hetzelfde.
Theo Kamps: wil graag alle voorstellen op papier hebben. De secretaris
zal de notulen en de voorstellen naar alle secretarissen van alle verenigingen
sturen. Alles zal ook op de website gezet worden.
7. Sluiting.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.
Jeannette Riemslag
Secretaris KNBB district Nijmegen
Schacht 9
6641 PV Beuningen
Tel. 06-26380191
E-mail: jeannette.riemslag@chello.nl
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