Notulen Algemene Ledenvergadering KNBB district Nijmegen

Datum
Aanwezig

:
:

Afwezig met
KG
Aanwezige
verenigingen

09-12-2010
Tijd
20.00 uur
Kees Selten, voorzitter. Marco Schmits, penningmeester, Jeannette Riemslag, secretaris, Jan
Nabuurs, wedstrijdleider, John Groteboer, erelid, Herold Slettenaar
Henk Kuppen, Mario van Leeuwen

Afwezig
met KG

:

Afwezig
zonder KG
Locatie

:

BV Breedeweg; de Corner; Carambole ’83; St. Crispinus; D.L.S.;D.O.P.H.;Groesbeek ‘03;
de Horst; Heideroosje; Kaketoe ’80; de Kromme Keu; Luctor; Moira; O.B.K.; O.G.C.; ’t
Ottertje; de Tichel; Touchee; de Treffers; de Verdieping; Vriendenkring; ’t Vertrek; de Waay;
Waalzicht; de Wester; de Zwaan; ’t Zwaantje; de Zwijntjes.
BV Caramba; Discus ; de Doorkijk ; D.W.S.; ‘t Hoekje; Huisman; Juliana; Keizer Karel; ’t
Klosje; Lammie; Nooitgedacht; O.G.O.; Old Dutch; de Roskam; at. Biljartvev. Wijchen; de
Verleiding; Woezik
BV B.C.O.V.; Central; de Oude Molen; Hoogeerd; de Kuul; de Tol; Zambomba.

:

Café Oomen, Reestraat 4, 6562 LK Groesbeek. Tel. 024-3971637

Notulist

:
:

Jeannette Riemslag, secretaris

1. Opening.
Kees opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Kees biedt de vergadering verontschuldigen aan voor het feit dat de uitnodiging voor de
ALV laat verstuurd is.
2. Mededelingen.
Er wordt 1 minuut stilte gehouden voor de overleden biljarters.
Kees gaat uitgebreid in op de inzet van Mario als wedstrijdleider. Mario doet al jarenlang
veel werk als wedstrijdleider en webmaster. Het feit dat hij, sinds langere tijd, moeilijk of
niet bereikbaar is, komt zeer waarschijnlijk omdat Mario een burn-out heeft. De klachten
lijken daarop. Mario heeft dit zelf pas kort geleden durven te onderkennen. Het bestuur
heeft dit te laat ingezien en daardoor ook te laat de verantwoordelijkheid genomen.
Want het feit blijft dat het bestuur eindverantwoordelijk is voor het functioneren van alle
medewerkers.
Het bestuur heeft Jan Nabuurs bereid gevonden om alle taken van Mario over te nemen
zodat de competitie e.d. door kan blijven gaan.
Alle grieven, kritiek e.d. tegen/over Mario kunnen geuit worden bij het bestuur en niet
bij Mario. Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn functioneren.
1

Vanaf week 50 staan alle gemiddeldes voor de 2de helft van alle spelsoorten op Kompsos.
Jan Nabuurs is voor iedereen het aanspreekpunt en te bereiken op 06-42087619
Tevens worden er nieuwe commissieleden gevraagd die een taak als wedstrijdleider wil
opnemen. Het bestuur wil voorkomen dat Jan Nabuurs te veel werk op zijn bordje krijgt.
Vorig ALV is er een commissie Vernieuwing opgericht. De play-offs teams worden
georganiseerd door de commissie bij BV de Woezik. De PK’s waren georganiseerd in
poulesysteem. De spelers vonden dit geen leuk systeem, dus heeft het bestuur alles
teruggedraaid. Er wordt nu weer met het AV-systeem gespeeld. Daardoor duren de
speeldagen wel langer, wat met het poulesysteem juist werd voorkomen.
Kees wil graag de afgelopen periode, waarin verschillende proeven zijn gehouden en veel
onrust was, afsluiten. Hij hoopt vanaf nu op een rustige periode met veel biljartplezier.
Er worden nieuwe bestuursleden gevraagd om het huidige bestuur te ondersteunen.
Leden, die zich aanmelden, zullen een gesprek krijgen om de taken te bespreken die er
gedaan moeten worden. Jan Wouters heeft zich al aangemeld.
Jan zit in de FAC, evenals Frans van Wilderen. Nu Jan het bestuur gaat ondersteunen, moet
er een nieuwe FAC gekozen worden.
3. Notulen ALV 19-12-2009.
Niemand heeft op- of aanmerkingen op de notulen.
De notulen worden goedgekeurd.
4. Ingekomen/uitgegane stukken.
Ingekomen post:
Aanmerkingen over de Regio Dames Finale bij BV Zambomba: het niet goed verlopen
van de finale door gebrekkige informatie en slechte communicatie met de wedstrijdleider.
Verschillende e-mails over de bereikbaarheid van Mario van leeuwen.
Voorstel van een BV (wil de naam niet genoemd hebben) over het spelen in rookvrije
lokalen. Het districtsbestuur bepaalt dit niet, maar zal wel bekijken of het mogelijk is
om hiermee rekening te houden.
Verzoek van H. Lammerts om de PK te spelen op zaterdag/zondag en niet op vrijdag. Jan
Nabuurs bekijkt voor het volgende seizoen of dit mogelijk is.
Verzoek S. Nabuurs: Namens BV Moira om de Dames PK weer te organiseren. Dit kan
waarschijnlijk met district Oss/Veluwezoom georganiseerd worden. Hier wordt aan
gewerkt.
Het tijdig informeren van spelers m.b.t. de Nationale VW.
Aanbod van Sven om de Nat. VW te gaan organiseren.
Verschillende verenigingen hebben geen inlogcode voor Kompsos of een niet werkende.
Dit wordt geregeld.
Uitgegane post:
Brief van het districtsbestuur over de aanpassing van de PK’s.
Brief aan Sectie Carambole met het verzoek tot terugbetaling van de lening van 2001.
5. Jaarverslagen.
Alle jaarverslagen zijn op de website te vinden.
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c. Misschien, als de uitslag van de bandstootcompetitie bekend is, kunnen we weer de
Supercup gaan spelen.
Jan Nabuurs weet niet hoe groot de achterstand in de diverse klassen is, omdat er nog
diverse uitslagformulieren en mails van de 1e helft van de competitie naar Mario gestuurd
zijn. Hij doet zijn best om alles zo snel mogelijk in te voeren c.q. bij te werken.
d. Ben Frenken vindt het een ernstige zaak dat de notulen van de jaarvergadering van AC
als jaarverslag op de website staat. Jeannette biedt haar excuses aan: het is haar fout.
e. Er wordt dringend een nieuwe jeugdconsul gevraagd.
h. BV Wester vraagt waaruit de kostenpost voor het AC en PK’s bestaat.
AC: vergoedingen per dag arbitreren; jaarlijkse afsluitdag.
PK’s: zie het Financiële Jaarverslag. Daar staat omschreven waaruit de kosten bestaan.
Jac Jansen vraagt of het nodig is dat er iemand van de bond moet komen om de finales af
te sluiten. Dit kost. Het is prettig als er een officiële afsluiting is. “En dan is er
tenminste publiek”.
Penningmeester Marco: er zijn nog verenigingen die geen factuur hebben ontvangen voor
de contributie. Dit komt omdat de acceptgirobrieven op zijn en er geen nieuwe
aangemaakt worden. De facturen volgen alsnog.
6. Financiële Advies Commissie.
De FAC is niet bij elkaar geweest omdat Frans van Wilderen niet te bereiken was.
Jan Wouters heeft de boekhouding gecontroleerd en als uitstekend bevonden. Jan geeft de
complimenten aan Marco, het valt niet mee voor de 1ste keer. Dankzij Marian is er nog
steeds een goede reserve en dus ook ruimte voor vergoedingen voor diegenen die bestuur
en wedstrijdleiders komen assisteren.
Er worden 2 nieuwe FAC leden gevraagd. Marian van Oostveen en Lia Heling van BV
Touchee melden zich aan. Met dank namens de vergadering.
7. Decharge penningmeester.
Kees vraagt aan de vergadering om penningmeester Marco decharge te verlenen. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
8.

Bestuursverkiezing.
Kees is aftredend als voorzitter en herkiesbaar. De vergadering kiest hem voor een nieuwe
en, tevens laatste, periode van 3 jaar.

9. Huldigingen.
Herold Slettenaar wordt als beste speler van het seizoen 2009-2010 gehuldigd door Kees.
John Groteboer wordt door Kees in het zonnetje gezet. John is erelid van district
Nijmegen. Hij heeft veel werk verricht binnen het district en later ook in de Regio
Nederland Midden. John bedankt Kees en geeft aan dat hij het zonder medewerking van
collega’s van het district en de regio niet had kunnen volbrengen.
10. Mededelingen district/Sectie Carambole.
Sectie Carambole heeft voor het seizoen 2010-2011 een nieuwe klasse-indeling gemaakt
voor Libre. Er komen 3 klassen met aangepast moyenne tabellen.
De klasse C3 (nieuwe klasse volgend seizoen) gaat vanaf de regiofinale met 3 spelers
spelen. In het district mag het bestuur zelf bepalen of er met 3 of 4 spelers gespeeld
gaat worden.
Alle informatie hierover is te vinden op de website van Sectie Carambole: KNBB
Vereniging Carambole.
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Marian van Oostveen stelt voor dat alle teams in de huidige C4-C5 gevraagd wordt
wat ze willen. De secretaris zal alle teams deze vraag voorleggen. Op de
Huishoudelijke Vergadering zal hierover een besluit genomen worden.
Sectie Carambole verzoekt alle biljarters om de kledingvoorschriften te handhaven
zoals in de reglementen staat beschreven.
De contributie voor Sectie Carambole wordt volgend jaar verlaagd van 27,50 naar
€ 26,00.
Het districtsbestuur heeft besloten dat, bij een te late inschrijving voor een PK, het
Inschrijfbedrag verhoogd wordt naar € 10,00 m.i.v. het volgend seizoen.
11. Begroting 2010-2011.
Ben Frenken vindt de vergoeding voor de arbiters te weinig en verzoekt het bestuur
deze vergoeding te verhogen. Ben zal een voorstel hiervoor maken.
Jac Jansen vraagt waarom de contributiegelden nog niet geïnd zijn. Waarom moet dat
perse met een factuur, waarom niet middels een rekening. Het mag zelfs via de mail.
Marco gaat hiermee aan de slag.
12. Vaststellen datum ALV/HH.
De volgende Algemene Leden Vergadering zal zijn op donderdag 8 december 2011.
De Huishoudelijke Vergadering zal zijn op donderdag 7 april 2011.
De wedstrijdleiders krijgen de opdracht om op die datum geen wedstrijden te plannen.
13. Rondvraag.
Jac Jansen: in de B1 zijn de reisafstanden veel te groot. Mario zou binnen de B1 een
regio-indeling maken. Dit is niet gebeurd. Wordt volgend seizoen opnieuw bekeken.
Jac verzoekt om het aantal te maken caramboles te verlagen gezien de duur van de
partijen. Dit geldt ook voor de PK.
Hij stelt voor om per spelsoort een commissielid te zoeken. Jac maakt een voorstel.
De teams in de B1 uit het district Veluwezoom kunnen niet als afgevaardigde naar de
DF. Dit speelt niet echt prettig.
Het team uit Doesburg, gastteam uit district Veluwezoom, denkt erover om te stoppen
vanwege de grote reisafstanden. De punten vervallen dan. Ze krijgen dan een boete
opgelegd. Kees zal dit bespreken met district Veluwezoom.
Waarom moeten wij hier zo vroeg inschrijven voor de PK’s. In district Oss hoeft dat 8
weken van te voren. Kees vraagt dit na bij district Oss.
Bert Thijssen: verzoekt om de ALV op een centrale plaats, bijvoorbeeld Nijmegen, te
houden. Misschien dat er dan minder afzeggingen komen.
Hij vraagt een applaus voor het bestuur en Jan Nabuurs. Zij verrichten veel werk.
Hans Toonen: vraagt wie de website bij gaat houden. Dit wordt nog bekeken.
Wie gaat de competitie bijhouden. Dit doet Jan Nabuurs nu.
Ben Frenken: bedankt het bestuur en Jan voor het werk wat ze doen en biedt ze een
drankje aan.
Houdt een (humoristisch) verhaal over het feit dat ze een iemand uit Barcelona lid van hun
vereniging wil maken.
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Kees Selten: benoemt het feit dat er een speler 3-banden groot heeft gespeeld met een
te weinig aantal te maken caramboles. Jan heeft hierover navraag gedaan bij Ad Klijn,
Sectie Carambole, en die adviseert om het eindmoyenne te hanteren als leidraad.
Dit onderwerp wordt nader besproken binnen het bestuur.

14. Sluiting.
Kees besluit met het feit dat iedereen leuk wil kunnen biljarten. Het bestuur zou graag
beleid willen maken zodat weer meer onderdelen gaan lopen, zoals de jeugdafdeling.
En hopelijk melden zich leden aan om het bestuur te gaan ondersteunen.
De notulen zullen zo spoedig mogelijk op de website geplaatst worden.
Kees wenst iedereen Prettige Feestdagen en sluit de vergadering.
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