Notulen Huishoudelijke Vergadering KNBB district Nijmegen
Donderdag 21-04-2011, café Oomen, Groesbeek
Aanwezige verenigingen: Breedeweg, Caramba, Carambole ’83,de Corner, St.
Crispinus, D.L.S., De Doorkijk, De Oude Molen, D.O.P.H., D.W.S., de Horst,
Hoogeerd, Heideroosje, Juliana, Kaketoe ’80, Kort Oisterwijck, De Kromme
Keu, de Kuul, Moira, Nooitgedacht, O.B.K., O.G.O., ’t Ottertje, de Roskam, de
Tol, Touchee, De Treffers, de Verdieping, Vriendenkring, de Waay.
de Wester, Zambomba, de Zwaan, ’t Zwaantje, de Zwijntjes.
Afwezig met kennisgeving: B.C.O.V.(is opgeheven) , Discus, Groesbeek ’03,
’t Hoekje, Lammie (autopech), Luctor, St. Biljartev. Wijchen, de Verleiding,
Viersprong, ’t Vertrek, Waalzicht, Woezik
Afwezig zonder kennisgeving: Central, Huisman, ’t Klosje, Old Dutch, O.G.C.,
de Tichel.
1.Opening
Kees opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Marco Schmits, de penningmeester, kan door omstandigheden niet bij deze
vergadering aanwezig zijn.
2. Mededelingen district
Er zijn verschillende mensen voor verschillende functies nodig.
Er is nog een nieuwe wedstrijdleider binnen ons district nodig. Het is tot nu toe
niet gelukt om een geschikte kandidaat te vinden.
De secretaris van het district legt haar functie neer: zij kan zich niet geheel
vinden in de samenwerking met het bestuur en in de werkzaamheden. Op
termijn is er een nieuwe secretaris nodig.
Binnen de Commissie Midden Nederland zijn verschillende vacatures ontstaan.
De voorzitter, de wedstrijdleider en de jeugdconsul zijn afgetreden. Dit heeft
o.a. te maken met de communicatie tussen de Commissie Midden Nederland en
Vereniging Carambole. Er is inmiddels een gesprek geweest. De Vereniging
Carambole heeft toegezegd om alle functies te gaan inventariseren om te kijken
wat er nodig is. Er vallen 8 districten onder de Commissie Midden Nederland.
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Belangstellende kandidaten kunnen zich aanmelden.
Indien er geen nieuwe wedstrijdleider komt binnen de Commissie, houdt dit in
dat er het volgende seizoen geen regiofinales georganiseerd kunnen gaan
worden.
Er is 1 agendapunt vergeten: de notulen van de vorige Huishoudelijke
vergadering dd. 29-04-2010. Aangezien bijna niemand deze notulen bij zich
heeft, voegen we dit agendapunt ook niet toe. Mocht iemand nog op- of
aanmerkingen hebben, dan kunnen deze alsnog vermeld worden bij de
secretaris.
3. Enquête C4-C5 klasse.
Jeannette legt uit waarom deze enquête is gehouden bij deze 2 klasse.
Van de 37 aangeschreven teams hebben er 9 teams niet gereageerd.
Er zijn 3 teams die graag met 3 spelers willen spelen, ook enkele spelers uit
andere teams vinden dat prettiger, terwijl de andere spelers uit die teams niet
gereageerd hebben. De reden om met 3 spelers verder te gaan, is vooral de
kortere speelavond.
24 teams geven de voorkeur om te spelen met 4 spelers ook al weten ze dat er
vanaf de regiofinale met 3 spelers gespeeld wordt. Van deze 24 teams hebben er
verschillende teams aangegeven te zullen stoppen met spelen als ze met 3
spelers verder moeten spelen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat die
teams al jarenlang met elkaar spelen en dit willen vasthouden.
Er wordt een voorstel gedaan om in de toekomstige C3 klasse 1 poule te maken
waarin teams met 3 spelers spelen. Er zijn minimaal 10 teams nodig.
Het bestuur buigt zich op de eerstvolgende bestuursvergadering hierover en zal
daarna alle teams inlichten.
4. Nieuwe wedstrijdleider.
Jan Nabuurs blijft de wedstrijdleider PK. Dit doet hij goed, hij is goed
bereikbaar en reageert snel op vragen.
Dan is er nog wel een wedstrijdleider voor de competitie nodig. Het bestuur
vraagt dan ook om geschikte kandidaten zich te melden.
Jan Nabuurs blikt terug op het afgelopen seizoen: hij is op een slecht moment,
halverwege de competitie, wedstrijdleider geworden. Dat was niet gemakkelijk,
maar hij is blij dat nu alles goed verloopt.
Eind januari 2011 is er een computerfout in Komsos opgetreden wat vervelende
gevolgen heeft gehad. Deze fout is nog steeds niet hersteld. Het ligt op landelijk
niveau, dus het is afwachten wanneer de fout opgelost is.
De poules voor de PK is al snel in het begin van het seizoen stopgezet. Deze
vielen niet in goede aarde.
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De play-offs en de team finals zijn wel goed ontvangen. De team finals waren
goed georganiseerd, maar er zijn nog wel verbeteringen door te voeren. Het
bestuur, Jan en de commissie vernieuwing zullen nog evalueren.
Vereniging Carambole heeft van de Commissie Breedtesport een voorstel
gekregen om het aantal te maken caramboles in de PK te verminderen om
tijdswinst te halen. Het gaat om de volgende klasse:
Libre 3de klasse: 70 caramboles
Libre 2de klasse: 90 caramboles
Libre 1ste klasse: 110 caramboles
Libre Hoofdklasse: 150 caramboles
De vergadering stemt hiermee in. Er wordt een voorstel gedaan om bij libre 4de
klasse dan ook het aantal caramboles te verlagen van 60 naar 50. Anders krijg je
een scheve verhouding met de 3de klasse.
Dit voorstel wordt door de secretaris doorgegeven aan Vereniging Carambole.
5. Seizoen 2011-2012
Vanaf het komende seizoen gelden de volgende klasse:
C1 : is de huidige C1
C2 : daarin wordt de huidige C2 en C3 samengevoegd
C3 : daarin worden de huidige C4 en C5 samengevoegd.
Voor de C2 en C3 gaan de poules op sterkte ingedeeld worden.
Als je in 2 verschillende klasse gaat spelen, geldt er een ander aantal te maken
caramboles. Er worden dan verschillende intervallen gehanteerd. Kijk de
tabellen goed na. Ze zijn te vinden op de website www-knbb-District Nijmegen.
Vóór 25 mei moeten de teamindelingen/PK inschrijvingen binnen zijn bij
Jan Nabuurs!
BV. D.O.P.H. en Central zijn gefuseerd.
BV. B.C.O.V. is opgeheven. De spelers zijn elders gaan spelen.
Op onze website kun je allerlei informatie vinden. Ook over de vernieuwde
competitie. De webmaster Hans Lammerts, webmaster@knbb-nijmegen.nl, wil
eventuele vragen over de website graag beantwoorden. Hij is bezig met het
vernieuwen van de website. Dit vergt enige tijd.
Alle leden worden geadviseerd om regelmatig op de website te kijken voor
nieuws. Het verzoek om elke keer als er nieuws is, de secretarissen hiervan op
de hoogte te stellen, wordt afgewezen. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor
het zich op de hoogte stellen.
Herzieningen tijdens de competitie worden nu doorgegeven aan de teamleiders.
Er zal worden beken of deze mutaties ook op de website gezet kunnen worden
zodat iedereen ze kan inzien.
3

Er wordt gevraagd of Jan de inschrijfformulieren via de email kan doorsturen
zodat ze digitaal ingevuld en doorgestuurd kunnen worden. Jan zal dit doen.
Jan vraagt aandacht voor het feit dat de moyennes goed bijgehouden moeten
worden door de spelers. Jan verstuurt wijzigingen, maar elke speler is zelf
verantwoordelijk voor het spelen met een juist moyenne en bijbehorende aantal
caramboles.
Jan bedankt iedereen voor de prettige samenwerking. Hij krijgt een flink
applaus.
6. Inschrijvingen PK’s/teams.
Iedere vereniging heeft de vernieuwde inschrijfformulieren gekregen. De
verenigingen die niet aanwezig zijn, krijgen ze alsnog toe gestuurd.
Graag alle voornamen invullen en zoveel mogelijk de e-mailadressen.
Er komt weer een PK libre 6de klasse. De moyennegrens loopt tot 0,80. Jan gaat
deze spelers aanschrijven en uitnodigen om zich in te schrijven.
Dames PK heeft een eigen interval.
Dames teams: spelen waarschijnlijk met 3 spelers. Dit wordt nog uitgezocht en
doorgegeven.
7. Verspreiding Bondgenoot.
De afgevaardigden hebben een schriftelijke uitleg uitgereikt gekregen.
Jeannette legt uit wat de bedoeling is. In het kader van de bezuinigingen wordt
de Bondgenoot voortaan niet meer per post verstuurd.
Er zijn een 6-tal locaties gekozen waar verenigingen voor alle leden de
Bondgenoot kunnen ophalen. De vereniging is zelf verantwoordelijk om er zorg
voor te dragen dat alle leden een Bondgenoot krijgen. Er worden een paar fouten
doorgegeven. Jeannette zal deze aanpassen.
Op de onze website staan de locaties vermeld en welke verenigingen daar de
Bondgenoten kunnen ophalen.
Frank Uitterhoeve biedt zich aan om te zorgen dat hij bij alle clublokalen het
benodigde aantal Bondgenoten zal rondbrengen. De verenigingen hoeven dan
niet bij de 6 locaties te gaan halen.
Alle secretarissen krijgen in juli bericht wanneer de bondgenoot naar het
clublokaal gebracht zal gaan worden.
Kees Selten bezorgt de Kromme Keu de Bondgenoten.
8. Rondvraag.
Kees Selten, voorzitter: de Kromme Keu heeft nog maar 2 jeugdspelers. Er moet
actief gezocht gaan worden naar meer jeugdspelers. Kees vraagt de leden hierbij
om ondersteuning. Elke zaterdagochtend wordt er gespeeld in het Oude
Weeshuis. Iedereen kan daar gaan kijken. De leeftijdsgrens is 7-18 jaar.
De jeugdcompetitie zal ook in de Bondgenoten komen te staan zodat iedereen er
meer weet van heeft.
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Charles, BV de Tol: geeft Jan Nabuurs flinke complimenten. Wil Jan het liefst
ook als wedstrijdleider competitie. Is blij met de goede samenwerking. Hoopt
dat Jan zo door gaat.
Harry, BV Hoogeerd: heeft 1 jaar geen 3-banden gespeeld en heeft nu geen
officieel moyenne meer? Antwoord: het laatste vastgespelde moyennne geldt.
Sjaak Jansen: vond de teamfinals leuk. Alleen de verdeling van de
poulewedstrijden klopte niet. Antwoord: dit klopt: wordt meegenomen in de
evaluatie en aangepast.
Theo Kamps, de Oude Molen: Vraagt wanneer je vaste speler bent. Het
afgelopen seizoen waren er teams met nagenoeg dezelfde spelers in beide teams.
Antwoord: de basis is 3 spelers. Wie dat zijn, mag het team zelf uitmaken.
Jan Nabuurs zou het liefste weer reserves willen hebben.
….: in de B2 mag je 1 speler opstellen die boven de moyennegrens speelt. Je
mag dan geen DF spelen. Als er nog een speler opgesteld wordt, die boven de
moyennegrens speelt, moet er dispensatie aangevraagd worden.
9. 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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