Notulen
Datum
Aanwezige
verenigingen

:

3-5-2014
Tijd
14.00uur
BV BCOV, BV Boslust, BV Caramba, BV de Corner, BV Carambole ’83,
BV D.L.S., BV de Oude Molen, BV de Doorkijk, BV D.W.S., BV Hoogeerd,
BV Heideroosje, BV Juliana, BV Kaketoe ’80, BV Kort Oisterwijck,
BV de Kuul, BV Lammie, BV Luctor, BV Moira, BV Oefening Baart Kunst,
BV O.G.C., BV Old Dutch, BV ’t Ottertje, BV S.B.W., BV Touchee,
BV Vriendenkring, BV de Waay, BV Waalzicht, BV de Wester, BV Woezik,
BV Zambomba, BV ’t Zwaantje, BV de Zwijntjes

Afwezig

:

BC de Wanmolen, BV de Breedeweg, BV Discus, BV ’t Klosje, BV Roskam,
BV de Tichel, BV de Tol, BV de Treffers, BV de Viersprong, BV de Zwaan

Afwezig zonder
KG

:

BV ’t Centrum, BV Central, BV de Horst, BV Huisman,BV de Mooije Waard

Locatie

:

Trompetzaal, Verploegen Wijchen

Notulist

:

Jeannette Riemslag

1.Opening.
Frank opent de vergadering en heet alle leden, leden van verdienste en ereleden welkom op deze
jaarlijkse Huishoudelijke vergadering. Hij stelt de leden achter de tafel voor: Kees Selten
(bestuurslid), Marjan van Oostveen (penningmeester), Jeannette Riemslag, die zo vriendelijk is
om de vergadering te notuleren, en Frank zelf. Frank is voorzitter en secretaris a.i.
Er is een kleine complicatie omdat er beneden wedstrijden aan de gang zijn en die leden niet
naar de vergadering kunnen komen. Het bestuur gaat bekijken of er, volgend jaar, tijdens de
teamfinals een pauze ingelast kan worden zodat ook die leden de vergadering kunnen bijwonen.
Deze vergadering wordt voor de 3de maal gehouden tegelijk met de Teamfinals. Een prachtig
gebeuren dat een bezoek meer dan waard is. Frank gaat ervan uit dat ook de komende jaren een
en ander op dezelfde manier zal worden geregeld.
Frank dankt Zaal Verploegen voor het beschikbaar stellen van deze vergaderruimte.
Marjan van Oostveen meldt dat het 1ste kopje koffie op rekening van het district is. Daarna dient
iedereen zelf de verdere consumpties af te rekenen bij het verlaten van de zaal.
2. Notulen Huishoudelijke Vergadering 27-04-2013.
Deze staan op de website. Er zijn geen op- of aanmerkingen gekomen. De notulen worden bij
deze goedgekeurd en vastgesteld. Met dank aan notulist Jeannette Riemslag.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 12-12-2013.
Deze staan op de website. Er zijn geen op- of aanmerkingen gekomen. De notulen worden
goedgekeurd en vastgesteld. Met dank aan notulisten Marjan van Oostveen en Kees Selten.
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4. Mededelingen.
*Met het oog op het nieuwe seizoen zullen er door de verenigingen leden aan- of afgemeld gaan
worden. Nieuwe leden kunt u nu al aanmelden. Zij zijn vanaf 1 augustus 2014
contributieplichtig. Leden moeten vóór 1 augustus 2014 zijn afgemeld anders moet er voor het
gehele volgende seizoen contributie aan de KNBB betaald worden.
*De secretaris en wedstrijdleider van het district krijgen regelmatig het verzoek om leden uit te
schrijven of wijzigingen door te voeren zoals telefoonnummers. Dat kan alleen maar als de
betreffende vereniging de secretaris van het district gemachtigd heeft om in hun
ledenadministratie wijzigingen door te voeren. Van de 49 verenigingen hebben 22 deze
machtiging afgegeven. Als u wilt weten of u die machtiging heeft afgegeven: Frank heeft een
lijst waarop die vereniging staan die nog geen machtiging hebben afgegeven. U kunt dit via de
website doen, maar u mag dit ook vanmiddag middels een schriftelijke machtiging doen. Frank
heeft deze machtigingen bij zich.
*Het blijkt dat met de kledingseisen t.a.v. de biljartkleding soepeler wordt omgegaan. Niet
iedereen kan dit waarderen. Alle spelers binnen de KNBB worden geacht in clubtenu te spelen.
Een donkere broek wordt toegestaan maar geen jeans. Het zou het beste zijn om elkaar er op aan
te spreken als de kleding niet correct is.
*De wedstrijdleider van het gewest heeft het afvaardigingbeleid naar de PK finales plotsklaps
gewijzigd. Vanwege het grote aantal inschrijvingen in District Nijmegen mocht ons district
telkens extra spelers afvaardigen naar de Gewestelijke Finales. In het nieuwe systeem is alleen
de kampioen nog zeker van deelname. Het bestuur neemt dit hoog op en wil dit op een goede
manier geregeld hebben.
*Er is een nieuw district in Gewest Midden Nederland 2: Betuwe-Veenendaal.
Midden Nederland 1 heeft als nieuw district Woerden.
*Jan Nabuurs heeft wederom een resultatenboek gemaakt over het afgelopen seizoen. Tegen
betaling van € 5,00 is dit te bestellen en verkrijgen bij Jan.
*Naar aanleiding van de gênante vertoning aangaande de kandidaatstelling door Jan Doeleman
als bestuurslid op de ALV 2013, voelt het bestuur de behoefte aan een duidelijke omschrijving
van de procedures en bevoegdheden. Het bestuur werkt aan een Huishoudelijk Reglement dat in
het najaar in concept op de website geplaatst zal worden. Dit concept wordt dan op de ALV
2014 ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering.
Dit Reglement moet overzichtelijk en duidelijk worden. Er wordt beschreven wat de grenzen
zijn van het district, het verschil en onderscheid tussen de Algemene Ledenvergadering en
Huishoudelijke Vergadering.
*In augustus 2014 zal de Piqué weer worden verspreid via de clublokalen of de secretarissen
van uw vereniging. Als uw lokaal omstreeks die tijd gesloten is, kunt u contact opnemen met
uw secretaris. Waarschijnlijk liggen ze dan daar.
*In de goede oude tijd verscheen het districtsblad 6x per jaar. Het eerste nummer van het
seizoen was een bewaarnummer met daarin de gehele competitie en PK. Dit nummer werd de
Bondgenoot genoemd. Nu het blad maar 1x per seizoen verschijnt, is die dubbele benaming
verwarrend. Het bestuur heeft daarom de naam Bondgenoot afgeschaft.
*De afbetaling door de oude penningmeester. Dit punt hoort eigenlijk op de ALV thuis, maar
het bestuur wilt u op de hoogte houden. De afbetaling loopt slecht. Er is onlangs door de
financieel beheerder van de oude penningmeester € 300,00 betaald. Er is nu nog een restschuld
van € 12.376 over. De financieel beheerder erkent dat de schuld volledig moet worden
afbetaald. Maar het is ook een feit dat hij bepaalt wie er het eerst aan de beurt is met betalen.
Het is en blijft een lang termijn project.
*Er zijn signalen dat er rondom de biljarts er soms meer aandacht is voor de smartphone dan
voor de wedstrijd. Het bestuur betreurt dit ten zeerste maar kan niet meer doen dan een oproep
om meer aandacht voor de wedstrijd te houden.
*Tellijsten dienen gedurende het hele seizoen bewaard te blijven. De wedstrijdleider kan ze
opvragen ter controle. Zorg ervoor dat u ze kunt overleggen.
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*Nieuws vanuit de KNBB. De structuur zal worden gewijzigd. De 4 disciplines (Carambole,
Driebanden, Snooker en Poole) gaan samen beslissingen nemen in één landelijke Algemene
Vergadering waarbij iedere discipline een stemzwaarte heeft afhankelijk van het aantal leden.
De verdeling van budgetten is nog onduidelijk. Dit wordt volgende week in een vergadering
besproken.
*Afgelopen seizoen is door de wedstrijdleiding en districtsbestuur een nieuw uitstelbeleid
ontwikkeld dat heel eenvoudig inhoudt dat er geen wedstrijden meer mogen worden uitgesteld.
Jan zal daar nog meer over vertellen. Het bestuur kan nu wel zeggen dat het nieuwe beleid
succesvol is geweest.
*Het ledenaantal van het district is dalende. Het bestuur vraagt de leden om verenigingen en
leden van collega-bonden zien over te halen om lid te worden van de KNBB. Straal uit dat
iedereen welkom is bij de KNBB.
*Er is een brief binnen gekomen van BV Caramba over het toewijzen van voorwedstrijden en
finales. Caramba wil dit graag anders geregeld zien. Zij stellen voor dat deelnemers van
verenigingen zonder organisatieverplichting (die hebben dus < 5 inschrijvingen of maar 1
biljart in het lokaal) een arbiter/schrijver meenemen die de organiserende vereniging kan helpen
met arbitreren.
Er ontstaat een discussie waarin allerlei ideeën worden geopperd: beide verenigingen de PK
laten organiseren; op de uitnodiging vermelden dat die speler (zoals boven genoemd) een eigen
arbiter meemeent en dit doorgeeft aan de w.l.; spelers verplicht stellen om te arbitreren bij vw
en dit op de uitnodiging vermelden; aanwezige vrijwilligers vragen om te arbitreren; spelers
laten schrijven dan heb je minder arbiters nodig; iedereen die PK speelt, verplichten tot
arbitreren door DB; lokalen met 1 biljart op vrijdag-zaterdag-zondag PK laten organiseren.
Aan alle genoemde ideeën zitten voordelen en nadelen. Het is niet mogelijk om nu een
conclusie te trekken en daar naar te handelen voor het komende seizoen. Het bestuur gaat zich
over dit probleem buigen en komt op de ALV 2014 met een voorstel. De meeste aanwezige
leden zijn het met dit besluit eens.
*Arbiterskorps: Johan van den Hof heeft zijn 1ste jaar als Arbiterscoordinator er op zitten. Het
bestuur heeft vrijwel niets vernomen over de arbitrage. Dit betekent dat het prima is verlopen.
Daarvoor groot respect en dank aan Johan.
*Er zijn 5 nieuwe clubarbiters: Kees Selten, Chris van Oeffelt, Trudi Hoogveld, Stan
Meeuwsen, Gert-Jan van de Ven. Met grote dank aan Jeannette Riemslag voor het organiseren
van de cursussen en aan Henk Kuppen voor zijn medewerking als docent. Gert-Jan van de Ven
begint binnenkort aan de opleiding tot districtsarbiter.
*Bij aanvang van dit seizoen heeft BV De Vriendenkring één team, bestaande uit 4 jeugdspelers, kunnen laten meedoen aan de jeugdcompetitie. Voor het komende seizoen blijven er
nog 2 jeugdspelers over. De Vriendenkring en Gert-Jan van de Ven zijn nu aan het onderzoeken
hoe deze jeugdspelers kunnen blijven biljarten. Het moge duidelijk zijn dat er een dringende
behoefte bestaan aan nieuwe jeugdspelers.
*Alvorens dit agendapunt af te sluiten met het presenteren van de presentatielijst wilt Frank zijn
grote waardering uitspreken aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan alle
werkzaamheden binnen onze organisatie: zijn medebestuursleden; de wedstrijdcommissie: hét
kloppende hart van het district; de arbiters; de arbiterscoordinator; de arbiteropleiders; de
medaillecommissie; de webmaster; de jeugdconsul en zijn mensen; de FAC. En dan kunnen we
niet zonder de loyale medewerking van verenigingen, lokaalhouders, teamleiders en de biljarters
zelf. Daarvoor grote dank en respect voor allen.
*De presentatielijst: er zijn 32 verenigingen aanwezig; 11 hebben zich afgemeld; 6 verenigingen
zijn afwezig zonder afmelding.

3

5. Toegevoegd agendapunt.
Kees Selten meldt dat er op de laatste ALV is besproken is dat leden, die 50jr. lid zijn van de
KNBB. een jubileumspeld kunnen ontvangen. De KNBB heeft een eenvoudige doch mooie
speld voor dit jubileum. De speler zal dit zelf moeten aanvragen bij het districtsbestuur en de
aanvraag zal worden gecontroleerd.
Nu is er één jubilaris aanwezig: Johnny Zeelen. Hij krijgt de felicitaties van het bestuur en Kees
reikt de speld uit.
De komende tijd zullen er meerdere speldjes uitgereikt worden, niet alle leden zijn nu aanwezig.
De uitreiking zal in het lokaal zelf plaatsvinden.
6. Teamcompetitieseizoen 2013-2014. Door Jan Nabuurs
* Aan de competitie hebben 165 teams deelgenomen;
1 team (Kaketoe ’80 2) heeft zich in de 2de helft teruggetrokken.
Ter vergelijking: district Betuwe-Veenendaal heeft 89 teams; district Oss 145; district
Veluwezoom 86; district den Bosch 191 teams.
* Het nieuwe uitstelbeleid heeft goed gewerkt. In de C3 klasse waren er nog wel te veel
uitgestelde wedstrijden. Er zijn een aantal boetes opgelegd.
Uitgestelde wedstrijden per klasse:
Driebanden B1: 2 wedstrijden
Driebanden B2: 23 wedstrijden
Libre C1: 2 wedstrijden
Libre C2: 7 wedstrijden
Libre C3 -3 spelers: 3 wedstrijden
Libre C3- 4 spelers: 19 wedstrijden
In sommige gevallen heeft het uitstellen van een wedstrijd te maken gehad door het overlijden
van een teamgenoot waardoor het team moeite had om voldoende spelers bij elkaar te krijgen.
Het aantal dubbelpartijen in de C3 met 4 spelers is hoog: 70 partijen!
Ook is er een enkele keer gespeeld in de verkeerde speelvolgorde. Dit is bijzonder lastig. De
betrokken teams hebben punten in mindering gekregen.
Er is een enquête gehouden in de C2 over het 12-puntensysteem: 12 teams zijn voorstander van
het 12-puntensysteem; 16 teams zijn voorstander van het 10-puntensysteem; 6 teams hebben
niet gereageerd. Het 12-puntensysteem wordt hierbij afgeschaft.
De moyenneranglijst van het afgelopen seizoen is beschikbaar na de teamfinals. De lijst zal
worden gepubliceerd op de website.
Mede dankzij Daniel Ockers, Johan v.d. Hof en Jan Doeleman mogen we het afgelopen seizoen
als zeer geslaagd beschouwen.
Het nieuwe teamcompetitie seizoen 2014-2015.
Inschrijvingen voor het nieuwe seizoen moeten voor 1 juni a.s. ingeleverd zijn bij Jan N. met
de daarvoor bestemde inschrijfformulieren. Graag volledig invullen. Insturen kan digitaal of
per post.
Het is raadzaam om goed te bekijken welke avond de thuiswedstrijdavond wordt zodat ook de
juiste vermeldingen in de Piqué komt.
Het is belangrijk dat men zorgt voor voldoende spelers, met name in de C3 klasse. Mogelijk is
het voor bepaalde teams beter om in de poules met 3 spelers te gaan spelen zodat men iets
ruimer in het jasje zit en daardoor geen wedstrijden hoeft uit te stellen.
In de C2 gaan we weer werken met het 10-puntensysteem.
Er komen 2 C3 poules met 3 spelers en 1 poule met 4 spelers. Jan N. beoordeelt welke
teams met 3 spelers zullen moeten gaan spelen i.p.v. 4 spelers nu.
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7. PK seizoen 2013-2014.
We hadden het afgelopen seizoen 600 PK inschrijvingen. Ter vergelijking: Distr. BetuweVeenendaal: 176; Oss: 188; Veluwezoom: 160; den Bosch: 129
3 Spelers van district Nijmegen mochten meedoen aan een NK.
Hannie Stephan, bv Huisman,: 8ste Driebanden kl 3de klasse
Carel van Laake, bv Carambole ’83,: 4de Libre 4de klasse
Eddy Verhoeven, bv Moira,: 3de Driebanden kl Hoofdklasse.
Alle PK’s zijn prima verlopen en in veel gevallen bijzonder spannend en vooral sportief.
De Gewestelijke finales, Nationale vw. kader, hogere klasse Libre, Bandstoten en Driebanden
zijn een succes geworden. Met dank en applaus voor Johan v.d. Hof met
zijn team arbiters. Geweldig.
19 Spelers zijn gepromoveerd. Deze spelers hebben een promotiecertificaat ontvangen.
De resultaten, programma en foto’s zijn telkens snel door de webmaster Arno van Lier
gepubliceerd op onze website. Met dank daarvoor.
Chris van Oeffelt, bv Kaketoe ’80, is assistent PK geworden van Jan Nabuurs. Chris gaat alle
driebanden PK’s voor zijn rekening nemen.
Het nieuwe PK seizoen 2014-2015.
Inschrijvingen voor de PK voor het nieuwe seizoen moeten voor 1 juni a.s. bij Jan N.
ingeleverd zijn met de daarvoor bestemde inschrijfformulieren. Insturen kan digitaal of per
post.
Harry Rullmann merkt op dat op het inschrijfformulier de tekst “verslag Piqué” er uit kan.
Onder het kopje Voorwedstrijden op het inschrijfformulier klopt de tekst
“bij 4 en meer inschrijvingen …” en “bij 4 of minder inschrijvingen …” niet. Dit zal het
districtsbestuur aanpassen.
Gert-Jan v.d. Ven vraagt wanneer een team een boete krijgt opgelegd bij uitstel van een
wedstrijd? Jan N. antwoordt dat daar soepel is mee omgegaan. Op de vraag of er bij uitstel in
de laatste maand een boete wordt opgelegd? Johan v.d. Hof antwoord dat er dan wel meestal
een boete wordt opgelegd. Er wordt vooral goed op competitievervalsing opgelet.
De PK’s Libre 6de klasse en PK Dames komen te vervallen. De KNBB neemt deze niet meer in
het programma op.
8. Vaststellen begroting 2014-2015.
De begroting staat op de website. Het eindsaldo zal positief zijn.
Er is geen sponsoring voor de teamfinals 2015 meer. Jan Doeleman stopt met zijn sponsoring.
Jan hoopt wel dat andere leden de teamfinals zullen sponsoren.
De begroting kan nu niet vastgesteld worden. Dat moet op de Algemene Ledenvergadering in
december. Dit is een tussentijdse begroting en een stand van zaken.
9. Rondvraag.
*Frank feliciteert Johnny Zeelen. John van Zwam heeft foto’s.
*Bert Thijssen, bv Vriendenkring: vindt de kleding zoals nu gehanteerd wordt te vrijblijvend.
Hij wil meer duidelijkheid. Antwoord: het is verplicht om in clubtenu te spelen.
Harry Rullmann, bv Moira: adviseert om de kledingseisen in de Piqué te zetten.
Jan Doeleman, bv Waalzicht: adviseert om donkere jeans toe te staan.
Frank Uitterhoeve: wil wel flexibel zijn m.b.t. de kleding. Donkere broeken mag.
Albert Voragen, bv Moira: heeft een melding gemaakt over de schoenen van een speler die
deelneemt aan de teamfinals. Marjan heeft de speler er al op aangesproken.
* Sjaak Spaans, bv Juliana: meldt dat hij graag de cursus clubarbiter wil gaan volgen. Jeannette
Riemslag zal hem op de lijst zetten. Tevens wil hij dat er geen telefoons/i-pads o.i.d. aan mogen
staan tijdens wedstrijden. Hij wil dan graag voor die speler uitsluiting van de wedstrijd.
Antwoord: dit laatste is niet mogelijk.
*Algemene vraag: in de Piqué alle etiquette regels vermelden.
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10. Volgende vergadering.
Het schema voor het volgende jaar is als volgt:
-Aanvang competitie
maandag
-Einde eerste helft
-Algemene Ledenvergadering
donderdag
-Play-offs
zaterdag
-Teamfinals
-Huishoudelijke vergadering
zaterdag

25 augustus 2014
6 december 2014
11 december 2014
18 april 2015
1-3 mei 2015
2 mei 2015
14.00 uur Zaal Verploegen

11. Sluiting.
Frank dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.
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