Notulen
Huishoudelijke Vergadering KNBB District Nijmegen
Datum
Aanwezig
Aanwezige
verenigingen

Afwezig
met KG
Afwezig
zonder KG
Locatie
Notulist

: 27-04-2013
Tijd
14.00-15.30uur
: Frank Uitterhoeve (voorzitter plv, secretaris), Marjan van Oostveen (penningmeester), Cees
Selten (bestuurslid), Jan Nabuurs (wedstrijdleider), Johan van den Hof (ass. wedstrijdleider),
Jan Doeleman (ass. wedstrijdleider), Addy Westrik (arbitercoôrdinator).
BV B.C.O.V., BV Boslust, BV de Wanmolen, BV Caramba, BV Carambole ’83,
BV de Oude Molen, BV de Doorkijk, BV D.W.S., BV Hoogeerd, BV Heideroosje, BV Kaketoe
’80, BV Luctor, BV Moira, BV O.G.C., BV Old Dutch, BV ’t Ottertje, BV S.B.W., BV de Tol,
BV Touchee, BV de Verleiding, BV Vriendenkring, BV de Viersprong, BV ’t Vertrek,
BV de Waay, BV Waalzicht, BV de Wester, BV Woezik, BV ‘t Zwaantje
: BV de Breedeweg, BV de Corner, BV Discus, BV D.L.S., BV de Horst, BV Huisman,
BV Juliana, BV ’t Klosje, BV Kort Oisterwijck, BV Nooitgedacht, BV O.G.O., BV Roskam,
BV de Treffers, BV de Zwaan, BV de Zwijntjes.
: BV St. Crispinus, BV ’t Centrum, BV Central, BV de Kuul, BV Lammie, BV OBK, BV De Tichel,
BV De Verdieping, BV Zambomba.
: Trompetzaal, zaal Verploegen
: Jeannette Riemslag
:

1.Opening.
Frank opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij bedankt Jeannette
dat ze deze vergadering wil notuleren.
Deze vergadering wordt voor de tweede keer gehouden op dezelfde plaats en dezelfde tijd als
de teamfinals. Het bestuur hoopt dat de komende jaren het een en ander op dezelfde manier
geregeld kan worden. Zaal Verploegen wordt bedankt voor het beschikbaar stellen van de
vergaderruimte.
2. Mededelingen.
* Er zijn door het bestuur stickers aangeschaft met het logo van het district. In de pauze en na
de vergadering kun je Marjan een aantal vragen. Ze zijn gratis.
* Abusievelijk is in de agenda niet opgenomen het goedkeuren van de notulen van de vorige
Huishoudelijke vergadering. Dit wordt als agendapunt 3 ingelast.
* Het bestuur constateert dat er een trend waarneembaar is om bij competitiewedstrijden met
de tegenspeler af te spreken dat iedereen mag waarschuwen als een speler dreigt met de
verkeerde bal te spelen. Dit is natuurlijk geheel in strijd met de regels Het komt zelfs al voor
dat spelers zich wel aan de regels willen houden, als onsportief worden betiteld.. De spelregel
is dat alleen de tegenspeler mag zeggen “verkeerde bal”.
* Er zijn vragen gerezen over het beleid van het biljartkrantje De Ballen. Of er wel/niet een
verslag in komt te staan, is afhankelijk van de keuzes die de redactie maakt. Dit heeft te
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maken met het wel of niet adverteren door lokaalhouder en sponsors. Het District staat hier
helemaal buiten.
* Het is van belang dat de tellijsten worden bewaard tot en met het einde van het seizoen. Het
komt voor dat de wedstrijdleider ter controle tellijsten opvraagt. Zorg ervoor dat ze kunnen
worden overlegd.
* De KNBB met de 4 secties wordt als zodanig opgeheven. De 4 secties krijgen
beslissingsbevoegdheid tijdens een Algemene Vergadering. De stemzwaarte is afhankelijk
van het aantal leden. De details moeten nog worden uitgewerkt en gecommuniceerd.
* Tot grote teleurstelling en onder protest van het districtsbestuur is de Bond bezig met het
uitbreiden van het aantal wedstrijden. Het district krijgt meer Gewestelijke finales en
nationale voorwedstrijden toegewezen. De extra kosten zijn voor het district, de extra
belasting is er voor het arbiterskorps terwijl alle inschrijfgelden geheel naar de Bond gaan.
Het districtbestuur zal bezwaar gaan maken tegen deze plannen.
* De wedstrijdcommissie heeft m.b.t. de competitie twee maal disciplinair ingegrepen:
Eén team heeft 10 punten aftrek gekregen vanwege het niet kunnen overleggen van de
tellijsten. Het tweede ingrijpen was het niet toelaten van een team tot de vervolgwedstrijden
vanwege “het opvoeren van uitslagen anders dan daadwerkelijk heeft plaats gevonden”.
* Het bestuur heeft één vereniging officieel gewaarschuwd dat ze de toegewezen PK finales
en voorwedstrijden goed moeten organiseren op straffe van uitsluiting van de leden van de die
vereniging aan PK wedstrijden.
* Vanuit de Arbitercommissie is er het nieuws dat er is een nieuwe coördinator is gevonden in
de persoon van Johan van den Hof. Addy Westrik wordt bedankt voor haar werk als
coördinator vooral al omdat ze het langer heeft gedaan dan ze eigenlijk wilde.
De functies van voorzitter en penningmeester van het arbiterskorps worden afgeschaft. De
penningen worden voortaan beheerd door de penningmeester van het district.
Jeannette Riemslag wordt opleidingscoördinator (is al secretaris Arbiterskorps).
* Er is een cursus clubarbiter gaande. Hieraan doen maar liefst 7 deelnemers uit ons district
mee. Jeannette Riemslag wordt bedankt dat ze deze cursus heeft georganiseerd en Henk
Kuppen voor zijn medewerking als opleider.
* Het bestuur dankt BV Vriendenkring voor haar inzet om het jeugdbiljarten te organiseren.
Met 8 spelers in twee teams wordt deelgenomen aan de competitie met totaal 10 teams.
Vriendenkring 2 eindigde op een 3de plaats en Vriendenkring 1 op een 5de plaats.
* De KNBB is bezig met een nieuwe ledenadministratie. Dit nieuwe systeem maakt het voor
de Bond mogelijk om de gegevens te koppelen aan de financiële administratie. Een belangrijk
nieuwigheid is dat elk lid de mogelijkheid krijgt om de eigen persoonlijke gegevens en te zien
en eventueel te wijzigen. Het schijnt een lastig programma te zijn, want er zullen
waarschijnlijk cursussen worden georganiseerd om te leren te werken met dit systeem.
* Met het oog op het nieuwe seizoen en de daaruit voortvloeiende ledenwijzigingen, hoopt het
bestuur dat de secretarissen van de verenigingen zorgvuldig en op tijd alle wijzigingen in de
ledenadministratie in zullen voeren. Op de website zijn bij “reglementen en formulieren>
formulieren>algemeen” ledenadministratieformulier te vinden om mutaties door te geven aan
de secretaris of de wedstrijdleider van het district.
*Met ingang van het nieuwe seizoen worden er 2 wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot
de bandstootcompetitie.
Het wordt mogelijk om deel te nemen aan de bandstootcompetitie zonder dat men deelneemt
aan een andere competitie. Men moet uiteraard wel ingeschreven staan bij de KNBB als
spelend lid Carambole en ook moet de districtscontributie gewoon worden voldaan.
Het wordt mogelijk om een dubbelpartij te spelen.
* Hans Lammerts stopt als webmaster. Hij wordt heel erg bedankt voor zijn goede werk
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3. Notulen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen gekomen op de notulen van 2012. De notulen worden
goedgekeurd met dankzegging aan de notulist Jeannette Riemslag.
4. Voorstel 12 punten systeem.
Aan de vergadering wordt voorgesteld om de puntentelling voor het seizoen 2013-2014 in de
competitie C2 te wijzigen in een 12 punten systeem.
De winnaar krijgt 12 punten; bij gelijk spel wordt het 10-10
Opmerking uit de zaal: 12 punten alleen toekennen bij een hoger gespeeld moyenne. Volgens
de wedstrijdleider kan dat niet in Kompsos ingevoerd worden. Het districtsbestuur neemt deze
opmerking wel mee.
Het winnen/verliezen aspect wordt met dit systeem belangrijker. Het puntenverschil kan
groter worden met mogelijk gevolg dat de spelers meer gemotiveerd blijven om tot het einde
van de partij hun uiterste best doen.
Dit voorstel geldt alleen voor de C2 competitie en voor één seizoen. Op de volgende
Huishoudelijke vergadering wordt besloten wat het vervolg zal zijn.
Het voorstel wordt aangenomen.
5. Vaststellen Begroting.
De penningmeester geeft bij een paar punten een toelichting: De heffing van teamgelden voor
de bandstootcompetitie wordt afgeschaft.
Bij de arbiters is in de begroting een verhoogd bedrag opgenomen omdat volgend seizoen er
mogelijk nieuwe arbiters zijn die een pak nodig hebben.
De begroting leidt niet tot op- of aanmerkingen.
Het definitieve financiële overzicht wordt op de ALV gepresenteerd.
De begroting wordt goedgekeurd. Met dank aan de penningmeester.
6. Teamcompetitie seizoen 2013-2014.
Jan Nabuurs bedankt de nieuwe competitiewedstrijdleiders. Ze hebben goed werk verricht.
Hij vraagt applaus voor Daniel Ockers, Johan van den Hof en Jan Doeleman.
Het afgelopen seizoen is prima verlopen. Het was tot het einde toe een spannende competitie.
Het aantal uitgestelde wedstrijden, met name in de C3, was veel te groot. Het vinden van een
nieuwe speeldatum leverde vaak veel problemen op.
Aan het begin van de competitie hebben 2 teams zich teruggetrokken.
* Het nieuwe seizoen 2013-2014:
Alle inschrijvingen moeten schriftelijk ingediend worden voor 1 juni 2013. De inschrijvingen
moeten zorgvuldig en compleet zijn, anders worden ze niet geaccepteerd.
Het is belangrijk om aan te geven wie de reserves zijn om de speelsterkte te kunnen bepalen.
De volgorde van teamnummering is van Driebanden B1 oplopend naar Bandstoten. In de C3
begint de nummering bij de teams met 3 spelers.
Met de indeling van poules zal getracht worden om zoveel mogelijk verre reisafstanden te
vermijden. De teams van Veluwezoom worden in dezelfde poule geplaatst met aanvulling van
teams uit district Nijmegen. Er wordt geprobeerd om elk team minimaal 24 wedstrijden te
laten spelen.
Het verplaatsen van de wedstrijddata mag niet meer. Men dient dan de reserve in te zetten of
een dubbelpartij spelen. Mocht het dan nog niet lukken om te spelen, dient men contact op te
nemen met de betreffende wedstrijdleider die een nieuwe datum zal vaststellen.Desnoods zal
de wedstrijd in een ander lokaal moeten worden gespeeld. Het team, dat de wedstrijd
uitstelt is verantwoordelijk en neemt contact op met de wedstrijdleider.
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Een wedstrijd mag wel eerder dan de geplande datum gespeeld worden.
Alle wedstrijden van de 1ste helft moeten gespeeld zijn vóór 7 december 2013. Met ingang van
maandag 9 december gelden de nieuwe moyennes.
In de maanden maart en april 2014 mag er geen enkele wedstrijd uitgesteld worden. Alle
teamleiders krijgen, voorafgaande aan de competitie, een brief van het districtsbestuur waarin
de afspraken staan m.b.t. de boetes c.q. puntenmindering bij uitgestelde wedstrijden.
Het competitieprogramma wordt eerst nog zichtbaar in Kompsos voor de Bondgenoot
verschijnt. Zo kan iedereen het programma nog controleren en eventueel laten wijzigen.
De Bondgenoot wordt omstreeks 15 augustus 2013 verspreid via de lokalen.
7. PK seizoen 2013-2014.
Er zijn 330 inschrijvingen geweest afgelopen seizoen. Dit is een mooi resultaat. De PK’s zijn
uitstekend verlopen en de finales op elk niveau in de verschillende klassen waren spannend.
Met dank aan de diverse lokaalhouders, de organiserende verenigingen en de webmaster Hans
Lammerts voor het plaatsen van alle PK’s op de website.
Vier maal is er een deelgenomen aan een NK.
-John Zeelen, BV. OGC, :Nederlands kampioen bij Driebanden klein 1ste klasse.
-Gert Jan Manders, BV. Nooit Gedacht, : 3de NK Driebanden klein Hoofdklasse.
-René Wilkens, BV. De Doorkijk,: 3de NK Bandstoten 5de klasse.
-John Zeelen, BV. OGC,: 8ste NK Libre klein Hoofdklasse.
23 spelers zijn gepromoveerd. Zij hebben een promotiecertificaat ontvangen.
* Het nieuwe seizoen 2013-2014:
De kosten per inschrijvingen zijn € 8,00. Voor inschrijvingen na 1 juni zijn de kosten €10,00.
Er is nu ook de mogelijkheid om in te schrijven voor Libre 6de klasse en Bandstoten 6de
klasse. Bij deze laatste klasse is er geen vervolg naar een Gewestelijke finale.
De diverse PK’s zullen evenredig verdeeld worden over de lokalen. Hierbij wordt gekeken
naar het aantal inschrijvingen per vereniging. Voor iedere 5 inschrijvingen per vereniging
wordt de vereniging geacht één voorwedstrijd of finale te organiseren.
Wanneer een speler een competitiemoyenne heeft dat boven de grens van zijn PK klasse valt,
wordt deze speler in een hogere klasse ingedeeld.
De PK ranglijst 2012-2013 kun je vinden op de website onder Archieven.
8. Rondvraag.
* Tonnie Verploegen: wil graag dat de wedstrijdleider notie neemt van de koppelcompetitie
die Sven Nabuurs aan het organiseren is. Het gaat in deze competitie er om dat de avonden
minder lang duren. Er wordt met 2 koppels gespeeld, dus 2 partijen per avond. Deze
competitie wordt naast de reguliere C1-kadercompetitie gespeeld. Op dit moment zijn er 7
teams die zich hebben ingeschreven. De resultaten kunnen meegenomen worden naar de
reguliere competitie.
* Bert Thijssen: wil het districtsbestuur en de wedstrijdleiders hartelijk danken voor hun. inzet
en vraagt een applaus van de aanwezige leden. BV Vriendenkring gaat verder samenwerken
met de middagcompetitie. Bert wil dan wel dat alle spelers de cursus tot clubarbiter gaat
volgen.
* Charles Geerts vraagt naar de status van het verdwenen geld. Het bestuur antwoordt dat de
afbetaling verloopt prima. Er wordt elke maand € 300,00 afbetaald.
De Officier van Justitie heeft Marco een geldboete opgelegd waarmee het justitiële aspect is
afgesloten.
* Leo Lukassen: wil graag weten of er een gerichte actie tegen Heideroosje gaande is
vanwege de opgevraagde tellijsten, die het betreffende team niet had bewaard. De voorzitter
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antwoordt dat de tellijsten zijn opgevraagd vanwege onwaarschijnlijke uitslagen. Als
Heideroosje een schriftelijk verzoek om uitleg indient zal daaraan worden voldaan.
* André van de Molen: moeten alle personalia, zoals op de inschrijfformulieren staan, ook
ingevuld worden? Ja, dat moet.
9. Volgende vergadering.
Schema seizoen 2013-2014:
Aanvang competitie
einde eerste helft
Algemene Ledenvergadering
sluiting competitie
Play-offs
Teamfinals
Huishoudelijke vergadering

maandag
zaterdag
donderdag
zaterdag
zaterdag
2 t/m.4
zaterdag
14.00 uur

26 augustus 2013
27 december 2013
12 december 2013
25 april 2014
19 april 2014
mei 2014
23 mei 2013
Zaal Verploegen

10. Sluiting.
Frank dankt iedereen voor de getoonde motivatie en inzet en sluit hierbij de vergadering.
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