Notulen Algemene Ledenvergadering District Nijmegen van de KNBB
Datum

8 december 2011

–

Groesbeek

–

Café Oomen

1. Opening door de secretaris
De secretaris Jeannette Riemslag opent de vergadering en heet alle bezoekers hartelijk welkom,
in het bijzonder de aanwezige leden van verdienste en ereleden. Er wordt stilgestaan bij de
ziekte van de voorzitter. Het is nu onduidelijk of hij op termijn wel of niet zijn voorzitterschap
kan en wil voortzetten.
De vergadering zal technisch worden voorgezeten door Hans Lammerts. Ook de
bestuurskandidaten Frank Uitterhoeve en Marjan van Oostveen hebben zitting genomen aan de
bestuurstafel.
Er wordt een minuut stilte in acht genomen ter herrinnering aan die leden die het afgelopen jaar
zijn overleden.
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Mededelingen
Jeannette Riemslag is het enig aanwezige bestuurslid. Het agendapunt bestuursverkiezingen
wordt dan ook op de agenda naar voren gehaald. Ook zal het agendapunt Begroting direct na
de mededeling over de verduistering van districtsgelden worden behandeld vanwege de
verbonden financiele implicaties.
Het bestuur kondigt aan dat de traditionele minuut stilte zal worden afgeschaft. In de
opening zal nog aandacht zijn voor de overledenen.
De teamfinales kunnen alleen worden voortgezet zoals in 2010/2011 als daar sponsoring
voor wordt gevonden ter hoogte van een bedrag tussen de 1500 en 2000 euro. Het district en
de organiserende stichting vinden het dragen van de grote kosten voor zo’n finale
onverantwoord. Een alternatief is het spelen van de teamfinals op de zeven vaste tafels in de
bovenzaal van de Woezik. Andere mogelijkheden zoals het opdelen van de finales of het
afschaffen daarvan zijn niet mogelijk of onbehoorlijk. De competitie is er nu op ingericht, er
zijn afspraken gemaakt en het idee is afkomstig van een door de ALV ingestelde innovatie
commissie. De ALV heeft met dit extra evenement ingestemd. De teamfinales worden
gehouden van 4 tot en met 6 mei 2012.
De Vereniging Carambole stelt voor modelstatuten de districten collectief bij een notaris
laten passeren zodat er voor de districten geen kosten zijn voor het aannemen van nieuwe
aangepaste statuten De vergadering stemt unaniem in.
De verenigingen kunnen mutaties zelf via Kompsos zelf invoeren of de wijzigingen
doorgeven aan Frank Uitterhoeve. Het adres van Frank vindt u op de website van het
district! De verenigingen worden opgeroepen om de ledenlijst goed na te kijken en eventuele
fouten te corrigeren vóór 31 december opdat de aanstaande rekening van de KNBB niet te
hoog zal zijn
Aanwezig zijn 37 verenigingen. Afwezig met kennisgeving zijn de verenigingen: BCOV,
Discus, Huisman, ’t Klosje, Kort Oisterwijck, De Kromme Keu, Roskam, ’t Vertrek en De
Zwaan. Afwezig zonder kennisgeving: ’t Centrum, De Corner, Central, Nooit Gedacht, Old
Dutch en De Verleiding.

3. Notulen Algemene Leden vergadering dd 9 december 2010
De notulen worden door de vergadering goedgekeurd.
4. Bestuursverkiezing
Naar aanleiding van de gezondheidsproblemen van onze voorzitter en de onmogelijke positie
van de penningmeester heeft het bestuur, vooruitlopend op de verwachte aanstelling van de
bestuurskandidaten is bij de Kamer van Koophandel Frank Uitterhoeve ingeschreven als
secretaris en Marjan van Oostveen als penningmeester. Jeannette Riemslag is ingeschreven als
bestuurslid. Marco Schmits is uitgeschreven.
De taken van Kees zijn voorlopig verdeeld onder de drie bestuursleden; alle bestuursleden zijn
aanspreekbaar als voorzitter.
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Frank Uitterhoeve refereert aan zijn plichtsgevoel en wilt graag voor onbepaalde tijd secretaris
zijn, Marjan van Oostveen gaat ervan uit dat ze over 3 jaar een opvolger wilt zien en Jeannette
Riemslag wilt graag taken uitvoeren als gewoon bestuurslid.
De vergadering stemt zonder tegenstemmers in met de aanstelling van het nieuwe bestuur.
5. Ingekomen / uitgegane stukken
Ben Frenken maakt bezwaar gemaakt tegen het bestuursbesluit hem niet meer onder auspicien
van de district Nijmegen te laten arbitreren. De vergadering reageert onder andere met de
opmerking van BV Kaketoe ’80 dat Ben Frencken in hun lokaal altijd naar hun genoegen heeft
gefunctioneert. Drie verenigingen stemmen voor het verzoek van Ben Frenken. Een overgroot
aantal stemt tegen het verzoek waarmee het bezwaar is verworpen.
6. Jaarverslagen
De volgende verslagen zijn te vinden op de site onder bestuurlijke zaken;
a. Competitie en PK 2010-2011
Jan Nabuurs kondigt aan dat hij, als wedstrijdleider competitie én PK met ingang van
volgend seizoen zal worden geassisteerd door Daniël Ockers (driebanden B1), Johan v.d.
Hof (B2), Jan Doeleman (libre en bandstoten), Sebina Megens-van Geel (PK kalender) en
Sven Nabuurs (bationale voorwedstrijden). Webmaster Hans Lammerts is een wezenlijk
onderdeel van de wedstrijdorganisatie. Jan Nabuurs krijgt een applaus van de vergadering.
Jan Geurts van BV De Kuul is de beste speler van het seizoen 2010-2011 en ontvangt van
Frank Uitterhoeve namens het district de gelukwensen en een trofee.
b. Arbiterskorps
Jeannette Riemslag, in de functie van secretaris Arbiters Commissie, deelt mee dat Johan
van den Hof voorzitter is geworden van de AC. Addy Westrik zal met ingang van het
volgend seizoen stoppen als arbiters-coördinator. Er wordt nog gezocht naar een opvolger.
Henk Kuppen (afgetreden voorzitter AC) en Addy worden bedankt voor hun inzet.
c. Jeugd
Door omstandigheden zijn de jeugdleden van De Kromme Keu overgegaan naar De
Vriendenkring. Mevrouw De Bruin wordt bedankt voor haar inspanningen en De Kromme
Keu zal worden opgeheven.
d. Jaarverslag secretaris
e. Jaarverslag PR commissie
Frank Uitterhoeve kondigt aan dat de PR commissie wordt omgedoopt in Medaille
Commissie. Hij doet een oproep aan belangstellenden zich op te geven voor deze commissie
die door het wegvallen van Kees Selten en het verwijderen van Marco Schmits
onderbemand is.
7. Mededelingen district: de verduistering van alle gelden van het district Nijmegen
Jeannette Riemslag geeft een uitgebreid verslag over het langzaam oplopend wantrouwen, de
onbereikbaarheid van de penningmeester, de uiteindelijke constatering van het ontbreken van
alle gelden en over alle verdere stappen zoals inwinnen van verdere informatie, het blokkeren
van rekeningen, de aangifte bij de politie, het in gang zetten van een royementsprocedure etc.
Marjan van Oostveen, Frank Uitterhoeve en Jan van Laake (advocaat en adviseur) worden
betrokken bij de verdere gang van zaken. Jeannette constateert dat onder het jarenlange
penningmeesterschap van Marjan van Oostveen (vóór het aantreden van Marco Schmits) er een
cultuur van vertrouwen is ontstaan. Bij het aantreden van dit nieuwe bestuur zullen de
medebestuursleden éénmaal per maand de bankafschriften controleren en paraferen. Eveneens
hebben 2 bestuursleden inzagerecht in de bankrekening.
Frank Uitterhoeve beschrijft het contact met Marco Schmits en de met hem aangegane
overeenkomst over terugbetaling met voorwaarden. In het overeengekomen tempo zal de schuld
in ca. vijf jaar zijn terugbetaald. Marco heeft tevens toegezegd te trachten e.e.a. versneld terug te
betalen.
Marco Schmits heeft een excuusbrief geschreven aan het gehele district. Deze wordt
voorgelezen.
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Marco Schmits is uitgeschreven als lid van OGC door OGC zelf en is dus geen lid meer van ons
district.
8. Begroting 2011-2012
- Het FAC heeft geen contact kunnen opnemen met de penningmeester. Daardoor is er geen
verslag. Lia Heling en Marjan van Oostveen treden uit de commissie. treden aan. De vergadering
stemt in met het toetreden van Anja Janssen (Kaketoe '80) en Harry Rullman (Moira).
- Marjan van Oostveen consteert dat, nu de financiele reserves geheel ontbreken, er een
financiële injectie noodzakelijk is. Zij stelt voor dat alle leden via de verenigingen direct € 10,bijdragen. Als de vergadering hiermee instemt, zal er de komende 3 jaren geen
contributieverhoging plaatsvinden. Indien de vergadering hier niet mee akkoord gaat, volgt er
een contributieverhoging van € 5,00 per jaar.
Na een uitgebreide discussie, waarin sommige verenigingen ook aangeven niet op te willen
draaien voor fouten waar ze geen schuld aan hebben en een voorlopige stemming die uitwijst dat
er een voorkeur bestaat een eenmalige bijdrage van € 10,- per lid volgt er een schriftelijke
stemming; 369 leden (24 verenigingen) stemmen voor een eenmalige bijdrage en 195 leden (13
verenigingen) stemmen tegen. Er zijn geen onthoudingen.
Het voorstel om eenmalig € 10,- per lid te innen is aangenomen en zal op korte termijn door de
penningmeester worden uitgevoerd.
9. Evaluatie huidige opzet competitie
- Ondanks dat 83 teams een voorkeur hadden betreffende het competitieprogramma is het toch
gelukt om voor een groot deel de wensen van de teams in het programma te verwerken.
In het begin van dit seizoen waren er problemen met de inlogcode’s maar die zijn grotendeels
opgelost.
- In de C2 en C3 klasse is de situatie met betrekking tot het veelvuldig uitstellen en wijzigen van
speeldata door de teams zorgwekkend en brengt onrust in de organisatie. De standenlijsten in
deze klassen geven hierdoor een vertekend beeld. Ook de herzieningen op de helft van de
competitie worden hierdoor verstoord.
In de 2e helft zal hiertegen opgetreden worden, middels boetes conform reglement. Ook zullen in
de laatste 3 weken van de competitie alleen wedstrijden verschoven mogen worden als deze in
dezelfde week ingehaald worden.
Een goede maatregel is om in de C3 volgend seizoen met 3 spelers te spelen, overigens ook
conform de regels van de KNBB. Dispensatie voor teams met meerdere spelers boven de
moyennegrens wordt uitsluitend nog door het bestuur verleend die daar terughoudend mee om
wilt gaan. Dispensatie moet worden aangevraagd bij het bestuur.
- De competitie zal volgend seizoen beginnen op maandag 27 augustus. Dus 1 week eerder als
dit seizoen. Omdat we heel veel teams uit Groesbeek hebben zullen deze teams vrij zijn met de
Groesbeekse kermis. Deze teams beginnen in ieder geval al in de week van 27 augustus.
- Volgend seizoen zullen de teams doorgenummerd (vanaf B1>bandstoten) worden in opdracht
van de KNBB.
Vanuit de vergadering wordt geprotesteerd tegen de verplichting met drie spelers uit te moeten
komen in de C3. Er wordt opgemerkt dat een eerdere enquete tot die viermans competitie heeft
geleid. De wedstrijdleider geeft aan dat de uitslag van die enquete niet eenstemmig was en
beroept zich ook op de reglementen. Ondere andere De Tol en Kaketoe ’80 protesteren. Er wordt
toegezegd op de Huishoudelijke Vergadering in mei hierover de knoop door te hakken. Duidelijk
is wel dat er tenminste één poule zal komen met drie spelers per team.
10. Vaststellen datum Huishoudelijke en Algemene Ledenvergadering 2012
Huishoudelijke vergadering wordt gehouden op 5 mei 2012 in de Woezik. Deze vallen dan
samen met de teamfinals eveneens in De Woezik.
De ALV wordt gehouden op donderdag 13 december 2012. De wedstrijdleiders krijgen de
opdracht op die datum geen wedstrijden te plannen.
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11. Rondvraag
 Theo Kamps (BV De Oude Molen) stelt dat iedereen in zijn vereniging tegen de betaling
van de extra € 10,- is. Hij vraagt of dat volgend seizoen in de contributie verwerkt kan
worden. Ook De Tol heeft er problemen mee. De penningmeester streeft naar duidelijkheid
en houdt vast aan het eerder aangenomen voorstel.
 Tonnie Verploegen (De Woezik) constateert dat de begroting niet is vastgesteld door de
vergadering. Het bestuur zal dit alsnog als agendapunt inbrengen op de aanstaande
Huishoudelijke vergadering.
 Trudi Hoogveld (Kaketoe ’80) meldt dat ze grote bezwaren heeft met de KNBB folder over
het accomodatiebeleid die onder alle verenigingen is verspreid. Ze vraagt of voor die uitgave
daar toestemming voor is geven door het district goedgekeurd. Ze wilt weten wat dat heeft
gekost. Het bestuur zegt dat die toestemming niet door de districten is verleend maar dat de
KNBB daar autonoom over (mag) beslissen. Er zal informatie worden ingewonnen naar de
kosten.
 Sven Nabuurs geeft aan dat C1 wedstrijden op één tafel te lang duren. Hij vraagt of dat
verkort kan worden. De wedstrijdleider geeft aan dat inkorting van het te spelen caramboles
mogelijk niet mag. Hij geeft ook aan dat het beste is om, waar mogelijk op twee tafels te
spelen.
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Sluiting

Dagvoorzitter Hans Lammerts dankt alle aanwezigen en wenst iedereen een goede thuisreis.
Nijmegen, december 2011
Frank Uitterhoeve, secretaris
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