KNBB District Nijmegen
Notulen Algemene Leden Vergadering
2015 / 2016
Datum
Aanwezige
verenigingen

:

10-12-2015
Tijd
20.00uur
BV Boslust, BV Caramba, BV De Corner, BV Carambole ’83,
BV D.L.S., BV De Doorkijk, BV Heideroosje, BV Juliana, BV Kaketoe ’80,
BV De Klok, BV Kort Oisterwijck, BV de Kuul, BV Luctor, BV Moira, BV
O.G.C., BV ’t Ottertje, S.B.W, BV de Tol, BV Touchee, BV De Treffers,
BV Vriendenkring, BV Waalzicht, BV De Wester, BV Woezik,
BV Zambomba, BV ’t Zwaantje, BV De Zwijntjes

Afwezig met
KG

:

Afwezig zonder
KG

:

BV de Breedeweg, BV ’t Centrum, BV Hoogeerd, BV de Horst,
BV ’t Hertenkamp, BV Lammie, BV Oefening Baart Kunst, BV de Tichel,
BV de Viersprong, BV ’t Vertrek, BV de Zwaan,
BV Central, BV D.W.S., BV Huisman, BV ’t Klosje, BV V.W.H.G.

Locatie

:

Café Oomen, Groesbeek

Notulist

:

Cees Selten

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van verdienste en ereleden, alsmede de
overige leden en bestuursleden hartelijk welkom. Hij stelt de overige leden van het
districtsbestuur voor en stelt voor om het al dan niet houden van een pauze in de loop van de
vergadering bezien wordt.

2. Notulen Huishoudelijke vergadering 9 mei 2015
De Notulen stonden op de website maar niet iedereen heeft ze kunnen vinden.
De Notulen worden aangenomen en de voorzitter dankt de notulist(en) voor hun werk.

3. Mededelingen.
- Resultatenboek
De voorzitter attendeert op het resultatenboek dat aangevraagd kan worden bij Jan Nabuurs tegen
een kleine vergoeding. Hij heeft ook een kleine voorraad bij zich.
- Machtigen District
De voorzitter attendeert op de mogelijkheid het district te machtigen om namens de vereniging
de ledenadministratie te muteren. Verder attendeert hij op het feit dat leden die vóór 1 mei
aangemeld worden contributie plichtig zijn over het afgelopen seizoen. Dus niet aanmelden voor
1 mei.
- Teamfinals
De komende Team Finals worden gespeeld op donderdag 28 april, vrijdag 29 april en zaterdag
30 april.
- Herzieningen
De herzieningen van de competitiemoyennes vinden plaats omstreeks 24 december a.s.

- Kaderfinale
De Kaderfinale wordt niet meer door het district georganiseerd. Het lage aantal inschrijvingen en
daarop volgende problemen rond het leiden van de wedstrijden heeft tot dit betreurenswaardig
besluit geleid.
- A competitie
Ons is vanuit het driebanden groot en dan met name vanuit Kort Oisterwijk door Henk
Hoogakker verzocht om volgend jaar een A-competitie op de grote tafels te faciliteren. Het ziet
er naar uit dat die hoogstwaarschijnlijk in samenwerking zal plaatsvinden met de districten
Veluwezoom en Oss dan wel met teams en verenigingen uit die districten. Op het moment draait
er al een competitie in Veluwezoom waar een team uit Nijmegen aan meedoet. Het bestuur doet
een oproep aan iedereen die hierin een uitdaging zien zich hiervoor in te schrijven in de bekende
lokalen met matchtafels zoals: ’t Ottertje, Kort Oisterwijk, Café Waalzicht en biljarthome
Verploegen. BV Woezik geeft aan niet te zullen gaan deelnemen met deze A-competitie.
- Fusie KNBB
De fusie tussen de verschillende secties en KVC Carambole tot één bond is niet doorgegaan. De
leden van de KVC hadden angst voor het opgeven van de financiële onafhankelijkheid.
- Vernieuwing
De vernieuwing van de PK is uitgesteld tot het seizoen 2017-2018. Er wordt gevraagd wat het
districtsbestuur actief gedaan heeft in deze discussie. Kees van de Wiel (Juliana) vindt dat we als
bestuur ons toch harder moeten opstellen. “Anders kunnen we er beter uitstappen. Het bestuur is
té passief hierin.”
- Piqué
De lay-out is in de ogen van het bestuur verbeterd. Bij wedstrijdschema’s staan nu de namen van
de verenigingen in afkorting vermeld. Tot voorheen werd dat met nummers gedaan. Bij het
proces van vernieuwing zijn fouten gemaakt met het plakken en knippen. Dat is jammer en dat
zal en moet volgend jaar beter; aldus het bestuur.
Sebina Megens (WOE) vraagt zich af of Piqué nog wel nodig is aangezien de “oudjes” van De
Woezik standaard eerst op BiljartPoint kijken.
- Sportiviteit
De voorzitter wijst nogmaals op het belang van Sportiviteit binnen onze sport. Er gebeuren nog
steeds allerlei akkefietjes door ongeduld, ergernissen en overtuigd eigen gelijk, maar ook alcohol
en stress kunnen oorzaken zijn.
- Presentielijst
Er zijn 27 verenigingen aanwezig; 11 hebben zich afgemeld en 5 verenigingen zijn afwezig
zonder bericht. Door foutieve uitnodiging geen administratieve heffing voor BV ’t Hertenkamp
en BV V.W.H.G

4. Jaarverslagen
a. wedstrijdcommissie competitie
De verslagen over de competitie 2014-2015 staan op de website. Speciaal vernoemd wordt wel
DLS 9 die 2e werden in de gewestelijke finale.
a’. wedstrijdcommissie PK
De persoonlijke kampioenschappen zijn goed verlopen. Als beste speler van het seizoen
2014/2015 wordt Jesper van den Bogaard gehuldigd en de trofee overhandigd. Hij wordt
gefeliciteerd door de voorzitter en de wedstrijdleider.
Ook zijn er complimenten voor de gehele wedstrijdcommissie. De voorzitter noemt met name
Jan Nabuurs, Chris van Oeffelt en Johan van den Hof maar ook Daniël Ockers die naast zijn
inbreng in de wedstrijdcommissie ook een grote bijdrage heeft in de totstandkoming van de
Piqué.
b. arbitercorps
Het verslag staat op de website. Johan van den Hof wordt bedankt voor het verslag en mede met
Jeannette Riemslag bedankt voor hun bijdrage aan het corps. Er staat een nieuwe cursus voor

clubarbiter op stapel dus belangstellenden kunnen zich opgeven bij Jeannette, Johan of bij het
bestuur.
c. Jeugdzaken
Het verslag staat op de website. Gert-Jan van de Ven wordt bedankt voor zijn inzet bij en samen
met BV de Vriendenkring. Inmiddels spreken we bij de Vriendenkring ook al over een
voorbijgaand hoofdstuk. Landelijk is de belangstelling voor het jeugdbiljarten bijna tot een
nulpunt gedaald. Er zijn nog wel positieve projecten elders in het land maar daar komen dan 30
jeugdigen op af waarvan er 5 overblijven. Dat is misschien leuk maar zwaar onvoldoende om de
terugval te keren. Het is niet anders.
d. Jaarverslag secretaris
Ook dit verslag staat op de website. De secretaris(voorzitter) kondigt daarbij aan dat dit zijn
voorlaatste jaarverslag is. Hij wijst nog op de grafiek onderaan het verslag. Die geeft aan dat met
een daling van 350 leden in 15 jaar tijd het aantal leden over 30 jaar precies nul zal zijn. Laten
we er in ieder geval dan ook nog van genieten!
Hij prijst ook nog webmaster Arno van Lier met zijn werk voor de website van het district
Nijmegen.
e. Jaarverslag medaillecommissie
Verslag op de website. Verder worden genoemd en bedankt: Anja Jansen, speciaal door Gerard
Brans van Moira, alle districtsofficials voor hun aanwezigheid, hun presentatie, voor de vlaggen
en voor de medailles. In 2016 zullen Frank Uitterhoeve en John Grootenboer terugtreden als
commissieleden. Grote dank gaat ook uit naar John die zijn commissielidmaatschap altijd met
verve heeft verricht en mede daarmee ook volledig zijn vermelding verdient op de
bestuurspagina van Piqué.

5. Financiën
a. Eindafrekening 2014/2015
Het financiële jaarverslag staat ook op de website. Er zitten geen bijzondere posten bij en er is
een positief resultaat van € 1.920,-b. verslag FAC
De FAC complimenteert allereerst voor de keurige boekhouding, het is overzichtelijk en alles is
goed terug te vinden. De cijfers kloppen!
Dan heeft de FAC een aantal opmerking/aandachtspunten geplaatst:
b1 Voorstel om Piqué af te schaffen
Antwoord bestuur: Piqué is nog steeds wenselijk; het wordt nog steeds gebruikt.
FAC vindt het zonde van het geld.
Catherine Tunissen (ZAM) vraagt het bestuur te inventariseren welke verenigingen nog prijs
stellen op Piqué. Piqué kost € 700. Een meerderheid van de vergadering is voor handhaving.
b2 Wat te doen met Marco Schmits? Moeten we de schuld van € 12.000 handhaven in de
boekhouding?
Antwoord bestuur: De schuld moet in de boekhouding blijven staan anders wordt het misschien
moeilijk ze nog ooit te innen.
b3 Is de vergoeding voor gewestelijke finales nog wel nodig?
Antwoord bestuur: Op de Huishoudelijke Vergadering zullen wij het voorstel indienen om deze af te
schaffen.
b4 Boetes bij afwezigheid van vergaderingen moeten verhoogd worden.

Antwoord bestuur: Oneens
Ton van der Linden (CAR)”Als je de boetes niet wil verhogen, waarom hanteer je ze dan?
b5 Is de Huishoudelijke vergadering wel nodig?
Antwoord bestuur: Wij vinden deze vergadering nog steeds functioneel.
Het bestuur dankt de FAC voor haar bijdrage en complimenteert ze voor hun scherpte.
De FAC geeft décharge aan de penningmeester en geeft aan met deze samenstelling door te
willen gaan.

6. Organisatie PK
De voorzitter stelt voor, alvorens tot de diverse stemmingen over te gaan, iedereen de kans te
geven een uiteenzetting te doen over hoe men tot de verschillende standpunten is gekomen.
Gert-Jan van de Ven (VRK) Hij vindt vooral het te laat afmelden bij PK’s een probleem: Is daar
geen sanctiemogelijkheid voor? Frank antwoordt dat er misschien een nieuwe aanpak komt.
Ties van de Ven (CAR) vertelt over de werking van de werkgroep en het voorstel dat ze
doorgegeven hebben aan de verenigingen. Ook heeft hij enkele opmerkingen over het bestuur.
Hij vindt dat ze soms laatdunkend gereageerd hebben op opmerkingen zoals: “Iedere wijziging is
een achteruitgang” en “Als er dan toch iets moet gebeuren…”
Verder vindt hij de eerste stelling logisch, de tweede moet geen probleem zijn. Vooral de vijfde
stelling vindt hij goed: “Niet ideaal maar we kunnen er mee leven” En, voor de wedstrijdleider is
het dan geen probleem.
Frans Falize (JUL) vraagt aan de hand van voorstel 4 of je wel mag spelen als je als deelnemer
geen arbiter meeneemt? Nee, dus.
Sebina Megens (WOE) dankt allereerst de commissie voor hun werk.
Ze vindt voorstel 1 niet goed en vooral pretentieus van het bestuur. Voorstel 2. Werkt niet op
twee tafels. Voorstel 3. Is goed te doen; bij serie américaine kan de schrijver opstaan en
meetellen. Voorstel 4. Is: zoek het zelf maar uit! Werkt niet. Voorstel 5 vindt ze goed. Ze drukt
de vergadering nog op het hart zich heel goed de consequenties van het besluit te realiseren.
De voorzitter sluit de discussie ronde af:
“We hebben als bestuur onze eigen inbreng. We hebben veel inschrijvers. Dat ligt misschien wel
aan de goede ambiance van onze PK’s. Om daaraan te sleutelen valt ons zwaar. We menen dan
ook dat verenigingen de oplossingen binnenshuis zouden moeten vinden”.
De eerste stemmingsronde;
voorstel 1: 144 / voorstel 2: 94 / voorstel 3: 27 / voorstel 4: 0 / voorstel 5: 125 stemmen
De tweede stemmingsronde;
voorstel 1: 194 / voorstel 2: 7 / voorstel 5: 189 stemmen
BV De Tol besluit haar 7 stemmen uit te brengen op voorstel 5. Voorstel 5 wordt derhalve
aangenomen met een meerderheid van 2 stemmen.
Voor hebben gestemd;: Caramba, Juliana, Kaketoe ’80, Luctor, Moira, De Tol, Waalzicht
Woezik, Zambomba en ‘t Zwaantje
Met ingang van september 2016 geldt derhalve;
In de voorwedstrijden worden nog maar 4 wedstrijden gespeeld per deelnemer.
Spelers tellen en schrijven zelf in poules van vier tot zes spelers op één tafel. De organiserende
vereniging zorgt voor één wedstrijdleider.
De voorzitter dankt iedereen voor de stemming.

7. Huishoudelijk reglement
De voorgestelde wijzigingen worden zonder veel discussie aangenomen

8. Bestuursverkiezing
John van Zwam is teruggetreden als bestuurslid en wordt door de voorzitter bedankt voor zijn
inzet en goede wil. Frank zal afscheid gaan nemen in de nabije toekomst. Het is noodzakelijk dat
er op de volgende ALV nieuwe bestuurskandidaten zijn.
Cees Selten is aftredend en herkiesbaar als bestuurslid voor een periode van drie jaar, dus tot
december 2018. De voorzitter vraagt de vergadering haar keus te bepalen en in te stemmen met
benoeming.
De vergadering stemt bij acclamatie in met de benoeming van Cees.

9. Vaststellen datums volgende vergaderingen
De eerstvolgende Huishoudelijke Vergadering zal worden gehouden op zaterdag 30 april 2016
om 14.00 uur in Zaal Verploegen in Woezik.
De eerstvolgende ALV zal zijn op donderdag 8 december 2016 om 20.00 uur op een nog nader
vast te stellen plaats maar hoogstwaarschijnlijk in deze voortreffelijke zaal waar wij ook nu weer
zo gastvrij zijn ontvangen.

10. Rondvraag.
Jan Duijnhoven (K80). Finales hoofdklasse driebanden worden meestal met 6 personen gespeeld.
Mag de organisatie dan toch nog besluiten om met 8 mensen te spelen?
Dat mag inderdaad.
Kees van de Wiel (JUL) Kunnen de afwezige verenigingen misschien niet aangesproken worden
op hun afwezigheid? Dat nemen we mee.
Kees van de Wiel (JUL) Kunnen we de voorwedstrijden niet beter gaan regelen tegen de tijd dat
ze gehouden worden zodat er minder mutaties zijn? Ook dat nemen we mee.

11. Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen, in het bijzonder nog de wedstrijdleiders en wenst iedereen een
goede reis naar huis en sluit de vergadering.

