Notulen Algemene Leden Vergadering KNBB District Nijmegen
12 december 2013

Café Oomen - Groesbeek

20.00 uur

Aanwezige verenigingen:
Boslust, Breedeweg, Caramba, Carambole ’83, DLS., Oude Molen, Doorkijk, Hoogeerd, Horst,
Heideroosje, Juliana, Kaketoe ’80, Klok, Klosje, Kort Oisterwijck, Kuul, Lammie, Luctor, Moira,
M’ooije Waard, O.G.C., Old Dutch, Ottertje, Roskam, Tol, Toucheé, Vriendenkring, Vertrek,
Waalzicht, Wester, Zambomba, Zwijntjes (32)
Afwezige verenigingen met kennisgeving:
Discus, DWS, Huisman, SBW, Treffers, Waaij, Woezik, Zwaan, Zwaantje (9)
Afwezige verenigingen zonder kennisgeving:
B.C.O.V., Wanmolen, Centrum, Corner, Central, Oefening Baart Kunst, Tichel, Viersprong (8)
1. Opening.
De plaatsvervangend voorzitter Frank Uitterhoeve opent de vergadering en heet iedereen
hartelijk welkom.
Achter de bestuurstafel hebben behalve de voorzitter ook zitting de penningmeester Marjan
van Oostveen en bestuurslid Kees Selten. De notulen worden door Kees en Marjan verzorgt.
2.

Mededelingen.
1
Voor belangstellenden is het resultatenboek beschikbaar dat dat u kunt aanvragen bij Jan
Nabuurs onze wedstrijdleider, wel tegen een kleine vergoeding, dat wel.
2
Jaren geleden werd de KNBB, vanwege de onvrede over de ondergeschikte van het grote
carambole in 4 secties onderverdeeld ( carambole, driebanden, snooker en pool) die ieder hun
zijn eigen broek moesten ophouden. Om greep te krijgen op het eigen beleid en uitgaven van
de KNBB wilde Carambole in het bondsbestuur meer invloed. Een nieuwe reorganisatie hield
geen stand. In oktober 2013 is een nieuwe structuur vastgesteld waarin de macht weer geheel
terug is bij alle leden. Via afvaardiging per districten, waarbij ook de andere secties als
districten invloed krijgen geldt; één lid = één stem. Zo kunnen de 83 procent carambole-KNBB
leden voor zichzelf opkomen.
De afdeling Carambole met zijn eigen bestuur en zijn eigen geld wordt opgeheven en er komen
verschillende discipline commissies.
Deze reorganisatie wordt uitgevoerd op basis van het rapport Donkervoort. Dit rapport kunt u
vinden op onze site onder archieven>nieuwsberichten.
3
Tegelijk met deze reorganisatie is er ook een discussie opgestart over de vernieuwing van
het biljarten. De leden vergrijzen en het ledental loopt hard terug. Om het biljarten te redden
moet volgens sommigen een en ander vernieuwd worden. Dit vernieuwingsdebat zal de
komende jaren een grote rol gaan spelen in de gewestelijke en nationale vergaderingen. Uw
districtsbestuur vreest de risico’s van allerlei vernieuwingen die misschien meer kapot maken
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dan opleveren. Er is sinds kort een commissie die gaat adviseren. Meer informatie is te vinden
in het rapport “Toekomst KNBB met of zonder Carambole” dat u kunt vinden op onze site.
4
In het kader van ledenwerving en jeugdbiljarten is er een nieuw initiatief ontwikkeld door
de nationale jeugdcommissie. Op een aantal LOOT scholen (Landelijk Overleg Onderwijs en
Topsport) zijn biljarts geplaatst waarop de scholieren kunnen kennismaken met de biljartsport.
Een van deze LOOT scholen staat in Nijmegen. Voor goede begeleiding van de schooljeugd is
men dringend op zoek naar een aantal vrijwilligers. Aanmelden is mogelijk via het
districtsbestuur of rechtstreeks bij het bestuur van de Vereniging Carambole.
De taken zijn; begeleiding, enthousiast maken, basistechnieken van biljarten bijbrengen. Tijd:
ongeveer 2-3 uur. Voor zover bekend zijn er geen andere scholen zoals het ROC bij betrokken.
5
De districtscontributie in ons district bedraagt € 20,00. De contributie voor de KNBB
bedraagt op dit moment € 27,00 Op de laatste ALV van de Vereniging Carambole is besloten
om de bondscontributie dit jaar en vervolgens jaarlijks met 1,- te verhogen om de
ledenterugloop op te kunnen vangen. Het bestuur heeft bedenkingen tegen dit automatisme
en heeft vele vragen over de bestedingen van de KNBB.
6
Sinds augustus 2013 hanteert de KNBB een nieuw computerprogramma voor de
ledenadministratie. In plaats van het district dienen de leden en de verenigingen zelf hun
administratie te verzorgen. Ook de facturen van de bond gaan er in september uit en gelden
voor het gehele seizoen.
Het district kan alleen nog wijzigingen aanbrengen na toestemming van de betreffende
vereniging. De verenigingen die die toestemming hebben gegeven zijn; Breedeweg, De Corner,
DLS, DWS, Heideroosje, ’t Klosje, De Kuul, M’ooije Waard, Old Dutch, ’t Ottertje, De Tol,
Touchee, De Waay, De Zwaan en De Wester. Het bestuur hoopt dat meer verenigingen die
toestemming willen verlenen zodat goede dienstverlening vanuit het district mogelijk blijft. Om
die toestemming te verlenen moet de secretaris van de vereniging moet eerst in het systeem
mijn.knbb.nl inloggen en vervolgens gaan naar Mijn vereniging > Details & Commissies .Daar
moet het vakje achter “District mag leden beheren” het vakje worden aangevinkt.
7
Voor de bondscontributie geldt dat leden die worden aangemeld vóór 1 mei
bondscontributie moeten betalen over het aflopende seizoen. Leden die worden aangemeld na
1 mei moeten bondscontributie betalen over het gehele volgende seizoen. Leden die worden
afgemeld vóór 31 juli hoeven geen bondscontributie te betalen over het volgende seizoen.
Leden die worden afgemeld na 31 juli moeten toch nog bondscontributie betalen over het
gehele seizoen. Het aanmelden met latere of eerdere ingangsdatum schijnt niet te werken.
Het advies is: aanmelden voor nieuwe seizoen na 1 mei en afmelden voor 31 juli !!!
Op de site (Bestuurlijke zaken>Commissies>Ledenadministratie) staat een toelichting.
8
Met de vorige penningmeester is contractueel dat hij maandelijks terugbetaalt wat hij
eerder heeft ontvreemd. Dat is uitgevoerd tot en met april 2013. Daarna is er nog eenmaal een
klein bedrag overgemaakt. Hij is niet meer in staat aan die verplichtingen te voldoen. Zijn
geldzaken worden door een toezichthouder beheerd. Omdat de schuld frauduleus is ontstaan
komt deze niet worden gesaneerd. Ook positief is de toezegging van alle partijen dat de gehele
schuld zal worden afbetaald. Een en ander is echter aanzienlijk vertraagd.
9
Op initiatief van de wedstrijdcommissie is het uitstellen van wedstrijden niet meer
toegestaan. Dit beleid werkt redelijk positief. De standen in Kompsos overzichtelijker dan ooit.
De wedstrijdcommissie zit er bovenop en heeft nu mogelijkheden om bij te sturen. De
wedstrijdcommissie kijkt met begrip en zorgvuldigheid naar de omstandigheden als er
overmacht in het spel is. Wedstrijden kunnen ook eerder of (binnen twee dagen) later worden
gespeeld.
10
Het biljartlokaal van BV OGC was café De Posthoorn in Cuijk. Dat café is ter ziele. Met
ingang van 25 november speelt OGC in Café Kansas, Kerkstraat 7 te Cuijk. Café Kansas beschikt
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over één tafel. Café De Posthoorn was een lokaal met twee biljarts,. Het wegvallen daarvan is
ook weer extra lastig voor de organisatie ne toewijzing van finales en voorwedstrijden.
11
Het bestuur en de wedstrijdcommissie werken aan nieuw beleid voor de organisatie van
PK’s. Door het wegvallen van lokalen als café Zambomba en café De Posthoorn zijn er weer
minder lokalen beschikbaar. De druk op verenigingen die voorwedstrijden en finales krijgen
toebedeeld omdat ze spelen in een lokaal met meerdere biljarts mag niet te groot worden.
Het bestuur wil niet toegeven aan de (on)mogelijkheid om spelers in te schakelen als schrijver
of arbiter zoals dat vanuit de zaal wordt gevraagd en voorgesteld.
Elementen van nieuw beleid zal zijn dat er wedstrijden zullen worden toegewezen aan
verenigingen die in een lokaal spelen met slechts één biljart. Omdat PK’s het beste kunnen
worden gespeeld op twee biljarts moeten deze verenigingen dan uitwijken naar een ander
lokaal met voldoende biljarts. Ook vormen van samenwerking, zoals die nu al bestaan daar
tussen verschillende verenigingen in hetzelfde lokaal, zullen worden gezocht, gestimuleerd en
misschien zelfs wel opgelegd. Mogelijk wordt u al op de aanstaande HH verder geïnformeerd.
12
Het bestuur legt aan de vergadering voor om het volgende vast te leggen bij PK
voorwedstrijden of finales; Indien er door zes spelers op 3 tafels wordt gespeeld moet er na de
eerste ronde 20 minuten pauze worden gehouden en na de tweede ronde 30 minuten. Dit om
de spelers de kans te geven zichzelf te verzorgen en zich voor te bereiden op de wedstrijd.
Vanuit de vergadering zijn er bezwaren om dit zo strikt vast te leggen. Het voorstel wordt
ingetrokken maar mogelijk op een volgende vergadering weer op de agenda gezet.
13
De Pique is in deze tijd mogelijk achterhaald omdat alle relevante gegevens
geactualiseerd zijn te vinden op internet. Toch is het een overzichtelijk, onmisbaar en dus veel
gebruikt naslagwerk. Dat de tweede titel “Bondgenoot” op de Pique is afgedrukt is achterhaald
en verwarrend. De term Bondgenoot verdwijnt van het titelblad.
14
Het bestuur wijst er nogmaals op dat wedstrijdformulieren en tellijsten dien te worden
bewaard.
15
De presentielijst wordt vastgesteld. Voor de details zie bovenaan deze notulen.
3. Notulen ALV 13 december 2012.
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen aangenomen. De notulist Jeannette Riemslag
wordt bedankt voor haar goede werk.
De notulen van de Algemene Leden Vergaderingen en Huishoudelijke Vergaderingen zullen in
het vervolg worden vastgesteld op de eerstvolgende opkomst plichtige vergadering: ongeacht
of dit een Algemene of Huishoudelijke vergadering betreft.
4. Ingekomen / uitgegane stukken.
Er zijn geen ingekomen- of uitgegane stukken. Dit agendapunt zal bij volgende vergaderingen
vervallen en inhoudelijk worden behandeld bij de Mededelingen.
5. Jaarverslagen.
Alle verslagen over seizoen 2012-2013 staan op de site knbb-nijmegen.nl
a.1 Wedstrijdcommissie competitie
Het team DWS 5 wordt gelukgewenst met het behalen van de nationale kampioenschap teams
C3. Ook felicitaties voor De Kuul 1 voor het behalen van de 2 e plaats bij het NK driebanden B1.
a.2 Wedstrijdcommissie Persoonlijke Kampioenschappen
Beste speler van het seizoen 2012/2013 is John Zeelen van BV O.G.C. John is op de nationale
finale libre hoofdklasse als 8e en geëindigd en is Nederlands kampioen driebanden klein 1 e
klasse.
De wedstrijdcommissie is versterkt met de toetreding van Chris van Oeffelt . Chris zal zich
binnen de commissie gaan bezighouden met de PK.
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b
Arbiterskorps
In aansluiting op het verslag wordt medegedeeld dat er samen met de districten Oss en
‘s-Hertogenbosch een volgende cursus clubarbiter wordt georganiseerd. Vanuit ons district zijn
er twee kandidaten; Gert-Jan van de Ven (Vriendenkring) en Stan Meeuwsen (Kaketoe ‘80).
c
Jeugd
d
Secretaris
Het bestuur verwelkomt de nieuwe verenigingen De M’ooije Waard en Café De Klok.
e
Medaille Commissie
Het district is op zoek naar een nieuwe districtsofficial. De commissie is nu onvoldoende bezet.
Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.
Het bestuur spreekt zijn grote dank uit aan de leden van de wedstrijdcommissie, de webmaster,
de arbiters coördinator, de opleidingscoördinator arbiters, de arbiters, de jeugdconsul en de
leden van De Vriendenkring, aan de districtsofficials en met name aan de afscheid nemende
Rien van de Vorle en Addy Westrik en aan allen die hun bijdrage hebben geleverd aan het
goede functioneren van het district.
6. Financiën.
a
Eindafrekening 2012/2013
Het afgelopen seizoen heeft een positief resultaat opgeleverd van € 1.562,27. Op de
langlopende lening is 20% afgelost. De langlopende vordering is toegelicht in deze notulen in
punt 2.8
b
Verslag FAC
c
Decharge penningmeester
De Financiële Advies Commissie heeft het financiële verslag goedgekeurd en stelt de
vergadering voor de penningmeester te dechargeren. De vergadering stemt met applaus voor
de penningmeester en FAC mee in.
d
Begroting 2013/2014
e
Samenstelling FAC
Harry Rullmann blijft nog tot december 2014 lid van het FAC. Als beoogt opvolger van de
huidige penningmeester Marjan van Oostveen zal hij functie neerleggen. Anja Jansen geeft aan
dat zij langer lid wil blijven van het FAC.
7. Bestuursverkiezing.
- Het is gebruikelijk dat bestuursleden gekozen worden voor hun functie voor een bepaalde
periode, in ons district is een periode van drie jaar gebruikelijk. Tevens wordt ernaar gestreefd
om, indien mogelijk, te voorkomen dat bestuursleden tegelijk aftredend zijn. Op 8 december
2011 is Marjan van Oostveen aangetreden als penningmeester voor een periode van drie jaar,
derhalve tot december 2014. Ze is nu toe aan haar laatste jaar. Het bestuur zal Harry Rullmann
op de ALV in december 2014 voordragen als haar opvolger. Harry en Marjan zullen al in het
komende seizoen gaan samenwerken om de overdracht goed te kunnen organiseren.
Kees Selten is op de ALV van december 2012 aangetreden als bestuurslid, derhalve tot
december 2015.
Frank Uitterhoeve is als secretaris aangetreden in december 2011 en wordt voorgedragen als
voorzitter. Benoeming betekent dat Frank zich terugtrekt als secretaris en voorlopig als
waarnemend secretaris die taken blijft vervullen. Na zijn benoeming tot voorzitter op deze
vergadering is de functie van secretaris vacant.
Alvorens Marjan ertoe overgaat om de vergadering te vragen in te stemmen met deze
voordracht doet ze een dringende oproep aan de vergadering met een kandidaat naar voren te
komen voor de post van secretaris. Ze geeft aan dat de combinatie voorzitter/secretaris een
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zware belasting is en dat in zo’n grote vereniging met vele oudere en vaak gepensioneerde
leden zo’n kandidaat gevonden moet kunnen worden. Jan Doeleman (BV Waalzicht) geeft aan
er goed over te hebben nagedacht en kandidaat te zijn als secretaris. Na enige verwarring over
de vraag of Jan direct benoemd moet worden of na overleg met het bestuur stelt Frank voor
Jan uit te nodigen voor overleg eind januari met de toezegging positief te gaan werken aan een
goede samenwerking.
- Marjan stelt aan de vergadering voor Frank Uitterhoeve te benoemen tot voorzitter tot de
jaarvergadering van 2016 waar de vergadering mee instemt.
8. Vaststellen datum volgende vergaderingen.
De eerstvolgende Huishoudelijke Vergadering zal worden gehouden op zaterdag 3 mei april om
14.00 uur in Zaal Verploegen in Wijchen.
De eerstvolgende ALV zal zijn op donderdag 11 december 2014 om 20.00 uur op een nog nader
vast te stellen plaats.
9. Rondvraag.
- Thé Kamps (BV De Oude Molen) vraagt wat er gedaan wordt als iemand 50 jaar lid is van de
KNBB. Zo zijn er diverse voorbeelden zoals Willy Janssen (BV. De Oude Molen ) Dré en John
Zeelen (BV OGC) en Jan van de Ven (Carambole ’83). Kees Selten zoekt het uit en kijkt waar de
speldjes zijn. Daarna kan de speld b.v. tijdens een competitiewedstrijd uitgereikt worden.
- Wim Liebregts (BV ’t Ottertje) vraagt of de competitie niet pas op 1 september kan aanvangen
in verband met de eerder nog lopende vakantie. Jan zegt toe dat dit mogelijk is, maar dan
moeten de Groesbeekse verenigingen en uiteraard hun tegenstanders wel een week eerder
gaan spelen i.v.m. de kermis in september.
10. Sluiting.
De notulen van deze vergadering kunt u vinden op de site en wel vanaf 17 januari 2013. Het
bestuur is dan in de gelegenheid zelf de notulen goed te keuren.
De voorzitter sluit de vergadering. Hij bedankt iedereen voor zijn of haar komst en wenst
iedereen veel succes met het biljarten en prettige feestdagen en een goed nieuwjaar.

Frank Uitterhoeve
Kees Selten
Marjan van Oostveen
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