Notulen

Datum
Aanwezig

Afwezig
met KG
Afwezig
zonder KG
Locatie
Notulist

: 05-05-2012
Tijd
14.00uur
: Kees Selten, Frank Uitterhoeve, Marjan van Oostveen, Jeannette Riemslag, Hans Lammerts,
John Grooteboer, BV. B.C.O.V., Boslust, Breedeweg, Carambole ’83, st. Crispinus, Discus, de
Oude Molen, D.W.S., Heideroosje, Kaketoe ’80, de Kuul, Moira, Nooit Gedacht, Oefening
Baart Kunst, ’t Ottertje, Roskam, S.B.W., de Tol, Touchee, de Treffers, De Verleiding, de
Waay, Waalzicht, de Wester, Woezik, Zambomba
: Henk Kuppen, BV. Caramba, de Corner, Hoogeerd, de Horst, O.G.O., Vriendenkring, de
Viersprong, de Zwijntjes.
: BV. ’t Centrum, Central, D.L.S. de Doorkijk, Huisman, Juliana, ’t Klosje, Kort Oisterwijck,
Lammie, Luctor, O.G.C., Old Dutch, de Tichel, de Verdieping, ’t Vertrek, de Zwaan, ’t
Zwaantje.
: Trombone zaal, Biljarthome Verploegen, Wijchen
: Jeannette Riemslag
:

1.Opening.
Hans opent de vergadering en heet alle aanwezige leden, ereleden en leden van verdienste welkom.
De leden achter de bestuurstafel worden voorgesteld: Jeannette Riemslag, bestuurslid; Frank
Uitterhoeve, secretaris, Marjan van Oostveen, penningmeester; Hans Lammerts, technisch voorzitter.
Hans verwelkomt speciaal Kees Selten, voorzitter. Hij zit niet aan de bestuurstafel maar is wel
aanwezig. Kees gaat vanaf nu zijn taken als voorzitter weer op zich nemen. Hij krijgt hiervoor applaus.
Marjan deelt mede dat het eerste kopje koffie door het district betaald wordt. Daarna moet iedereen
zijn/haar eigen consumpties afrekenen.
2.Mededelingen District.
Notulen
Huishoudelijke vergadering van 21-04-2011: Jeannette meldt dat er niemand heeft gereageerd op de
notulen. Ook nu heeft niemand op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. Met dank.
Benodigde vrijwilligers:
Goed nieuws is dat er een cursus is gestart met 3 kandidaat arbiters. De verwachting is dat ze het
komende seizoen ingezet kunnen gaan worden. Maar er zijn nog meer kandidaat arbiters nodig.
Jeannette legt uit dat er een dringende behoefte is aan meer vrijwilligers voor verschillende taken
binnen het district. Bijvoorbeeld de Medaillecommissie en een Arbiterscoordinator. Als er meer mensen
ondersteuning bieden bij de taken, betekent het minder werk voor iedereen. En houden mensen het
langer vol. Het is jammer dat er van de ongeveer 700 leden, die we in ons district hebben, er niet meer
leden actief willen worden.
Tonnie Verploegen, BV Woezik: vindt het kort door de bocht dat, als er geen Arbiterscoordinator is, er
geen wedstrijden georganiseerd worden. Dan benadeel je de spelers. Zou een taakomschrijving willen
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zien op de website. Dan weet je waarvoor je kiest. Vindt ook dat je niet alles kunt schuiven op de
verenigingen.
Jeannette: de wedstrijden worden wel georganiseerd, maar de organisatie van districtarbiters wordt dan
bij de organiserende verenigingen gelegd. We zijn al 1,5 jaar aan het zoeken en niemand wil tot nu toe
deze functie vervullen. Het hoeft ook niet perse een arbiter te zijn die deze planning. Zowel het bestuur
van het arbitercorps als het districtbestuur weet geen oplossing van dit probleem.
Taakomschrijving Arbiterscoordinator wordt op de website gezet.
Verdere mededelingen:
Frank meldt dat Addy Westrik toegetreden is als lid van de Medaillecommisie.
Nationale Kampioenschappen moeten voortaan geopend en gesloten worden door een districtsofficial.
Dorpje Herpen, district Oss, heeft een vereniging Thekes. 1 Team wou van daaruit binnen ons district
spelen. Dit is afgewezen, het is een onnodige oprekking van onze districtsgrenzen. Zij kunnen binnen
ons district in een lokaal gaan spelen als ze dat willen.
De Bondgenoten worden weer in augustus rondgebracht naar alle clublokalen.
Nationale Kampioenschappen kunnen aangevraagd worden bij de wedstrijdleider of het district. Voor
het komende seizoen zijn er geen aanvragen gedaan.
Oud voorzitter Eef Hendriks is overleden. Eef is voorzitter geweest van juli 2002 tot december 2005. Is
tijdens een crisis voorzitter geweest en heeft dit zeer capabel opgenomen. We zijn dankbaar voor zijn
bewezen diensten. Zijn heengaan wordt zeer betreurd.
Presentielijst: 24 verenigingen zijn aanwezig; 19 verenigingen hebben zich niet afgemeld; 7
verenigingen hebben zich wel afgemeld. Deze verenigingen krijgen geen boete, want de Huishoudelijke
vergadering is geen verplichte vergadering. Opmerking vanuit de leden: wel boeteplichtig maken.
Ook aanwezig: erelid John Grooteboer.
Hans Lammerts,webmaster:
Hans meldt dat er een vervanging voor de webmaster moet komen als hij op vakantie is. Jan Nabuurs
wil dat, indien het echt nodig is, wel doen, maar liever iemand die meer verstand heeft van het
maken/onderhouden van websites. Het is niet echt complex, maar je moet wel kennis hebben. Indien er
iemand is met deze kennis van zaken of iemand weet: graag melden bij het districtsbestuur of de
webmaster zelf. Het geldt voor max. 5-6 weken/jaar.
3. Aanklacht penningmeester.
Bij de uitnodiging was een brief gevoegd over de penningmeester die de kas leeg geroofd heeft.
Frank geeft in het kort de feiten weer over de stand van zaken toen en nu met betrekking tot de
verdwenen gelden. Aangezien Marco aan het terugbetalen is, stelt Frank voor om de aangifte in te
trekken. Frank geeft aan dat hierover geen eensgezindheid bij het bestuur heerst. Daarom is dit verzoek
van hem en niet vanuit het bestuur.
Jac Janssen, BV De Verleiding: is het mogelijk alles uit te stellen tot een bepaald bedrag bereikt is? Kan
de aangifte zolang aangehouden worden?
Harry Rullmann, BV Moira: Andre Meijer zegt dat eerst nagevraagd moet worden of de aanklacht
ingetrokken kan worden. Een straf zit niemand op te wachten vindt Moira. De terugbetaling is belangrijk:
aanklacht in stand houden. Bij Rechter-commissaris de eis/voorwaarde neerleggen dat bij “niet
terugbetalen” de straf wel opgelegd worden. Dus een voorwaardelijke straf opleggen. Eventueel beslag
laten leggen op zijn salaris. Heb je hierover invloed bij een Rechter-commissaris?
Frank: wil geen dubbele bestraffing. Wil liever geen extra activiteiten aangaan wat betreft
uitleg/informatie gaan vragen bij een Rechter-commissaris.
Harry Rullmann: je kunt vragen bij Justitie wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het aanhouden
van de aanklacht met/zonder voorwaarden.
Frank wil van de vergadering horen of hij, indien er meer juridische informatie bij Justitie is gehaald, het
bestuur een besluit mag nemen over intrekking van de aanklacht.
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Tonnie Verploegen, BV De Woezik: je moet een stok achter de deur houden. Je moet eerst juridisch
laten informeren wat de mogelijkheden zijn.
Peter van Hofwegen, BV Carambole ‘83: vraag eerst meer juridisch advies aan mr. Jan van Laake.
Marjan: wil een mandaat van de vergadering voor het districtsbestuur om een besluit te mogen nemen.
Jacques stelt voor om de leden via de email op de hoogte te stellen van de juridische informatie.
Afgesproken voorstel: Als het bestuur beschikt over betere juridische onderbouwing zal het voorstel op
de Algemene Ledenvergadering opnieuw worden ingebracht. Als het bestuur meent dat er sprake is van
tijdsdruk zal er aan de verenigingssecretarissen een e-mail worden rondgestuurd met de goede
juridische informatie. De verenigingen krijgen dan 3 weken de tijd om te reageren. Indien een vereniging
niet heeft gereageerd, wordt dat beschouwd dat ze het eens zijn met het voorstel van het bestuur.
4.Vaststellen begroting.
Marjan legt uit waarom dit geen begroting is, maar een financieel overzicht. Zij heeft van de afgelopen 2
jaren geen boekhouding en heeft het overzicht gemaakt, gedeeltelijk, aan de hand van de begroting 2
jaar geleden. Het boekjaar loopt tot 31-07-2012, daarna kan zij een begroting maken.
Er komen nog rekeningen/declaraties binnen. Er komen ook nog achterstallige rekeningen binnen. Tot
nu toe is het eindsaldo positief.
De contributie?PK-gelden worden niet verhoogd.
De donaties zijn door alle verenigingen betaald.
De gemaakte begroting, in augustus, kan dan op de website gezet worden. Marjan zal samen met de
FAC zich buigen over de te maken begroting.
Tonnie Verploegen: stelt dat een begroting gemaakt moet worden voorafgaand het jaar dat het geldt.
Marjan: kan geen begroting maken op basis van een niet aanwezige voorafgaande boekhouding. Zij
moest vanuit 0 starten.
5.Seizoen 2012-2013.
Op dit moment zijn de teamfinals bezig. Hierna volgen nog de Gewestelijke finales en de Nationale
finales.
In C3 zijn er te veel wedstrijden uitgesteld. Dit wordt niet meer geaccepteerd. Het komende seizoen
wordt hier strenger naar gekeken.
Jan Nabuurs heeft goed samen kunnen werken met alle teamleiders. Hij dankt hier iedereen voor.
Alle teams worden doorlopend genummerd op volgorde van klasse: B1-B2-C1-C2-C3-B1-B2. Dit
moeten de verenigingen zelf op de inschrijfformulieren vermelden.
C3 wordt verdeeld in een poule met 3 en 4 spelers. De teams die het afgelopen seizoen te veel
wedstrijden uitgesteld hebben, worden verzocht om in de poule met 3 spelers te gaan spelen. Dit om
dezelfde problemen te voorkomen.
In B2,C2 en C3 mag er 1 speler boven de moyennegrens spelen per wedstrijd.
Dispensatie dient schriftelijk aangevraagd te worden bij het districtsbestuur. Bij dispensatie wordt het
team uitgesloten van deelname aan play-offs e.d.
De ondergrens bij Bandstoten is verlaagd. Er komt een nieuwe interval voor deze klasse.
Nieuwe assistent wedstrijdleiders: zie de website. Komt ook in de Bondgenoten te staan. De assistent
wedstrijdleiders gaan, samen met Jan, de indelingen maken, zij verwerken de mutaties e.d. Jan is blij
met deze ondersteuning. Zij zijn erg enthousiast.
Inschrijvingen voor teams moeten voor 25 mei bij Jan ingeleverd zijn. 29 mei wordt begonnen met de
planning van de competitie.
Je mag van 2 verenigingen lid zijn. Ook in dezelfde klasse. Er moet dan wel een keuze gemaakt worden
in welk team je speelt bij een vervolg. Die keuze moet bekend gemaakt worden aan het eind van de
competitiewedstrijden.
Teams Veluwezoom worden verdeeld over verschillende poules. Spelen in eigen district districtfinales.
District Veluwezoom wil het liefst over 2 poules verdeeld worden.
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6.Inschrijvingen PK seizoen 2012-2013.
Inschrijvingen inleveren voor 25 mei.
In de lagere klassen, libre 5de en band 5de, graag meer deelnemers.
Er wordt bij nieuwe spelers gekeken naar het competitie-aanvangmoyenne in de betreffende klasse.
Spelers, die meer dan 2 jaren geen PK hebben gespeeld, worden aangemerkt als nieuwe spelers.
De ranglijst wordt op de website geplaatst. Evenals de ranglijst voor de competitie..
Jan krijgt applaus voor het vele en goede werk wat hij heeft verricht.
7.Rondvraag.
Harrie Rullmann: de C1 heeft 1 poule. Het team wat in de poule winnaar wordt, moet ook nog in de
teamfinals strijden om het winnaarschap. Dus eigenlijk strijdt je 2x voor de Gewestelijke finale.
Het voorstel is om de wedstrijdpunten mee te nemen naar de teamfinals. Of probeer het Gewest zover
te krijgen om met meer poules te spelen. Hij zal dit voorstel op papier zetten en naar het districtsbestuur
sturen.
Wat betreft de Medaillecommissie: delegeer de taak van official naar de wedstrijdleiders. Deze zijn toch
het gehele weekend aanwezig. Zij kunnen als official optreden. Frank: het wordt gewaardeerd als er een
official aanwezig is en de prijsuitreiking doet.
Tonnie Verploegen: stelt voor om met ingang van de volgende Huishoudelijke vergadering deze
boeteplichtig te maken met daarbij het inleveren van de geloofsbrieven. Hij vindt het niet gepast dat er
zo weinig verenigingen aanwezig zijn. Dit wordt door het bestuur besproken en een beslissing over
genomen. De beslissing wordt op de ALV in december medegedeeld.
8.Volgende vergadering.
De volgende Algemene Ledenvergadering is op 13december 2012. Locatie wordt nog bekend gemaakt.
De volgende Huishoudelijke vergadering is op 27 april 2013 in zaal Verploegen. Dit valt weer tegelijk
met de teamfinals. Deze vergadering valt op de 1ste dag van de meivakantie. Hier is bewust voor
gekozen omdat de teamfinals voor een bepaalde datum gespeeld moeten zijn.
9. Sluiting.
Hans bedankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering.
Marjan vraagt nog aandacht van iedereen om niet te vergeten de drankjes af te rekenen.
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