Notulen Huishoudelijke Vergadering
KNBB District Nijmegen
Datum
Aanwezige
verenigingen

:

30 april 2016 Tijd
14.00uur
BV Boslust, BV Caramba, BV de Corner, BV Carambole ’83, BV Central,
BV D.L.S., BV de Doorkijk, BV D.W.S., BV Hoogeerd, BV Heideroosje,
BV ’t Hertenkamp, BV Juliana, BV Kaketoe ’80, BV de Klok,
BV Kort Oisterwijck, BV de Kuul, BV Luctor, BV Moira,
BV Oefening Baart Kunst, BV ’t Ottertje, BV de Tol, BV de Treffers,
BV Vriendenkring, BV de Viersprong, BV Waalzicht, BV de Wester,
BV Woezik, BV Zambomba, BV ’t Zwaantje, BV de Zwijntjes
BV de Breedeweg, BV ’t Centrum, BV de Horst, BV Huisman, BV de
Tichel, BV Touchee, BV V.W.H.G., BV de Zwaan,

Afwezig met KG

:

Afwezig zonder
KG

:

BV ’t Klosje, , BV Lammie, BV O.G.C., BV ’t Vertrek

Locatie

:

Zaal Verploegen Wijchen

Notulist

:

Cees Selten

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden, leden van verdienste en ereleden
hartelijk welkom en stelt de medebestuursleden voor. Hij dankt Zaal Verploegen voor het
beschikbaar stellen van de vergaderruimte en geeft aandacht aan de Team Finals die op
hetzelfde moment gehouden worden beneden in de grote zaal.
2.
Notulen Algemene Ledenvergadering 10 december 2015
Henk Kuppen (CRB) over de vernieuwing van de PK’s en de aanvangsdatum daarvan. De
notulen zijn hier onduidelijk over. De voorzitter zegt hierover dat de vernieuwingen zeker
uitgesteld worden tot volgend jaar en dit jaar dus nog alles bij het oude blijft.
Verder zijn er geen opmerkingen meer en de notulen worden vastgesteld.
3.

Mededelingen
- Ledenadministratie.
De voorzitter benadrukt nog dat nieuwe leden niet voor 1 mei aangemeld moeten worden
anders worden zij ook nog verplicht contributie te betalen over het lopende seizoen. Nieuwe
leden moeten wel ópgegeven worden voor 1 augustus.
Het afmelden van leden moet gebeuren voor 1 augustus. Voor leden die na die datum worden
afgemeld zijn voor het gehele seizoen 2016/2017 contributie verschuldigd.
- Machtigingen.
Verenigingen kunnen nog steeds een machtiging geven aan het districtsbestuur hun mutaties
te doen. Daar zijn ze overigens geheel vrij in.
- Cursus clubarbiter.
In district Oss is een opleiding tot clubarbiter gestart en een viertal leden van BV Juliana doet
hieraan mee. Verder stopt Jeannette Riemslag als coördinator voor opleidingen van arbiters.
De voorzitter dankt haar voor haar inzet de afgelopen jaren en vraagt of er binnen het
arbitercorps een opvolger van haar kan komen.

- Afvaardigingsbeleid Gewest.
Vroeger was het zo dat de toewijzing van afgevaardigden per district mede afhankelijk was
van het aantal inschrijvingen per district. Nijmegen was daar zeer tevreden over omdat onze,
zo goed georganiseerde en populaire PK erg veel inschrijvingen telt zodat we veel deelnemers
mochten afvaardigen. Plotseling en zonder inspraak onzerzijds werd dat systeem veranderd
ten nadele van ons district. Omdat district Betuwe-Veenendaal komend seizoen weer in
Midden-Nederland afdeling 1 uitkomt, blijven wij met 4 districten over en mag ieder district
twee afgevaardigden leveren voor de Gewestelijke finales.
- Nieuwe vereniging.
Er heeft zich een nieuwe biljartvereniging aangemeld. BV M’n Bruur speelt in het
gelijknamige café M’n Bruur aan de Koninginnelaan in Nijmegen.
- Vernieuwingen in de competitie.
De KVC (KNBB Vereniging Carambole) heeft een aantal voorstellen gedaan voor
wijzigingen. In het nieuwe seizoen zijn de volgende veranderingen van belang:
* Het niet mee laten tellen van de beste en de slechtste partijen gaat van tafel. Alle partijen
tellen weer
* Halverwege het seizoen maximaal één interval verlagen op de helft. Na het seizoen
onbeperkt verlagen (en verhogen natuurlijk). Het district mag zelf bepalen of ze verlaging
halverwege toepassen. Het bestuur en wedstrijdleiding zullen vooralsnog de KVC volgen, zo
lijkt het.
* De officiële klassegrenzen blijven zoals ze waren. De districten mogen een en ander
aanpassen maar de teams die zich afvaardigen naar de gewestelijke finale moeten dat doen in
een opstelling die binnen de officiële ligt. Kees v/d Wielen (JUL) benadrukt dat dat gevolgen
kan hebben voor spelers die niet aan dat gewestelijke gemiddelde voldoen. (Noot notulist: er
ontstaat een gesprek tussen Jan Doeleman en Kees v/d Wielen die niet te verstaan is) De
voorzitter stelt dat de KVC in het verleden de districten de vrijheid heeft gegeven hun
competities zelf te reguleren zoals ook de nieuwe C4 klasse, maar door de krimping van de
sport kan dat allerlei negatieve gevolgen krijgen voor de individuele teams.
- A-competitie.
Er wordt een nieuwe driebanden groot competitie opgestart samen met district Veluwezoom.
voor de grote tafel. We hebben als district Nijmegen 4 lokalen met grote tafels maar komend
seizoen zullen er alleen teams van Kort Oisterwijk en Waalzicht deelnemen. We hopen als
bestuur dat deze competitie een succes wordt.
- PK-inschrijving.
Op de jaarvergadering is besloten om de voorwedstrijden anders te organiseren. Het bestuur
voert dit besluit loyaal uit. Het belangrijkste is dat de PK een mooi toernooi blijft met vele
inschrijvingen. De voorzitter roept iedereen op deze nieuwe vorm een kans te geven ondanks
dat er geluiden zijn onder leden om onder deze nieuwe vorm niet meer mee te doen. Er is
afgesproken dat er een eerste evaluatie wordt gehouden op de algemene jaarvergadering.
- Verspreiding Piqué.
Het streven is om de Piqué uiterlijk 21 augustus bij de clublokalen of bij de secretarissen te
bezorgen.
- Voorzitterschap.
Frank Uitterhoeve geeft na een eerder besluit om af te treden aan om aan te willen blijven als
voorzitter. Hij geeft aan zich op de algemene ledenvergadering weer verkiesbaar te stellen.
Middels een applaus geeft de vergadering goedkeuring aan dit besluit.
- Presentielijst.
Aanwezig zijn 32 verenigingen, afgemeld zijn er 8 verenigingen en 4 verenigingen zijn
afwezig zonder kennisgeving.

4.
Wijziging Huishoudelijk Reglement
Het bestuur wilt graag de goedkeuring van de vergadering voor enkele wijzigingen van het
Huishoudelijk Reglement. Wat verandert is dat ook in de huishoudelijke vergadering het
reglement kan worden aangepast. Verder wordt de term ‘dubbel lidmaatschap ingevoerd.
Kees v/d Wielen (JUL) wil een tekstuele verandering voorstellen voor punt 9a: In dit punt
komt twee keer de term ‘spelende leden’ voor. Hij stelt voor er een uit te halen. Frank legt
hem uit dat het de ene keer om de spelende leden gaat en de andere om de naam: ‘spelende
leden’.
Ook vraagt hij waarom in het HR staat dat men lid moet zijn van de ‘avondcompetitie’. Er is
toch geen middagcompetitie? Er is inderdaad geen middagcompetitie. Voor de competities in
ons district wordt de KNBB term “avondcompetitie” gevolgd.
Als er ooit dingen veranderen dan zal dat ook in het Reglement moeten aangepast worden.
Dat zal de toekomst uitwijzen.
Tonnie Verploegen (WOE) over punt 2 e; dat bestuurders lid kunnen zijn zonder te spelen en
dat ze dan ook geen contributie betalen. Dat lijkt hem een beetje raar.
Enigszins ziet men het als arbiters die tellen en ook geen lid zijn van enige vereniging. Toch
is het anders. Een bestuurder vertegenwoordigt zijn vereniging binnen het district, mag dat
ook, maar zijn stem weegt niet mee in beslissingen.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen op het Huishoudelijk Reglement en zo kunnen de
wijzigingen vastgesteld worden.
5.
Afschaffing Vergoedingen Gewestelijke Finales PK
Als bestuur willen we af van deze lastige regeling. Het gaat om een gering bedrag weliswaar
maar met alle gedoe erbij kunnen we kandidaten misschien anders ter wille zijn.
Jan Doeleman (WAZ) geeft terecht aan dat het voorstel tot afschaffing van de FAC kwam
omdat er nauwelijks declaraties werden ingediend. Kees v/d Wielen vindt het belangrijk de
vergoeding te handhaven. Er komen nog wat heen en weerdiscussies met voors en tegens
maar blijkens de vergadering zijn de meesten eens voor afschaffing van de regeling.
6.
Teamcompetitie
Jan Nabuurs dankt op de eerste plaats Daniël Ockers en Johan v.d. Hof voor hun
voortreffelijke ondersteuning van de competitieleiding. Ook dankt hij alle teamleiders van de
verenigingen. Alle 155 teamleiders werken de laatste jaren steeds beter en beter samen om de
competitie soepel laten te verlopen. Dat heeft ertoe geleid dat er nauwelijks achterstand was in
het competitieverloop. De inschrijfformulieren voor het nieuwe seizoen 2016-2017 zijn reeds
verstuurd naar alle secretarissen. Voor 1 juni moeten de inschrijvingen via deze formulieren
ingediend zijn. Nieuw is de A-klasse Driebanden Groot i.s.m. district Veluwezoom. We
hebben een nieuwe intervaltabel gemaakt. Deze is goedgekeurd door BiljartPoint alleen de
KVC moet nog toestemming verlenen. Maar alles lijkt er op dat ze daar goedkeuring aan
zullen verlenen. Deze tabel maakt het mogelijk om meer teams in de C2-klasse in te kunnen
delen. De ondergrens is hierbij verlaagd naar 50 caramboles. Volgens de laatste berichtgeving
van de KVC wordt komend seizoen bij de herzieningen niet meer de beste en slechtste
partijen buiten beschouwing gelaten. We wachten nog op de KVC voor wat betreft de
reglementen voor het komende seizoen. Deze zijn bijna allemaal akkoord in concept en zullen
te zijner tijd gepubliceerd worden op de website en desgewenst zullen ze naar de secretarissen
worden verstuurd. De nieuwe moyennes voor het komende seizoen zullen komende week na
de afsluiting van de Teamfinals zichtbaar worden in BiljartPoint. Ze zullen dan verschijnen in
de kolom: Tweede helft. Spelers die afgelopen seizoen niet gespeeld hebben zullen ook niet in
deze kolom verschijnen. Of play-offs gespeeld worden volgend seizoen hangt af of het wel
nodig is. Is het niet nodig dan houden we ze ook niet.

7.
PK seizoen
Jan Nabuurs dankt Chris van Oeffelt als assistent en tevens PK-wedstrijdleider Driebanden.
Ook dankt hij alle verenigingen welke hebben bijgedragen tot het slagen van voorwedstrijden,
districtsfinales en gewestelijke finales. Ook dankt hij de lokaalhouders voor het bijdragen van
het materiaal en de fourage. Arno van Lier heeft op voortreffelijke wijze alle resultaten op de
website van district Nijmegen gezet begeleid met verslagen en evt.foto’s.
We hebben een geweldig mooi PK-seizoen gehad met in totaal 280 inschrijvingen. Dat zijn er
verreweg de meeste in beide afdelingen van het gewest Midden-Nederland. Er werden 24
promoties gerealiseerd. Er mochten 6 afgevaardigden naar het NK. Herman Schiks van BV
De Vriendenkring mocht in 2 spelsoorten deelnemen. Verder namen Frans Knuiman van De
Treffers, Edwin Tahapary van Boslust, Murat Gercek van De Zwijntjes en Kees van der
Zijden van De Klok aan het NK deel. Murat Gercek werd Nederlands kampioen in de 5e
klasse Libre. Ook werd hij Nederlands kampioen rolstoelbiljarten in het Driebanden.
Ook voor volgend seizoen hopen we op veel inschrijvingen. Er gaan 2 afgevaardigden per
district naar de gewestelijke finales omdat we nog maar met 4 districten in de afdeling zitten
omdat district Betuwe-Veenendaal naar afdeling 1 is gegaan. Verder mochten we nog 15
nationale voorwedstrijden organiseren den dat is verreweg het meest van alle districten. Mede
door het voortreffelijke arbiterscorps onder leiding van Johan van de Hof zijn deze uiterst
goed verlopen. Nog nooit zo goed als het afgelopen seizoen.
André Meijer (MOI) heeft een vraag over het uitdraaien van resultatenlijsten per vereniging.
Frank antwoordt dat BiljartPoint daar mee bezig is om dat te realiseren, maar dat ze nog niet
zover zijn. André dringt er bij het bestuur op aan enige druk te leggen bij de KVC omdat het
anders volgende jaar nog niet gerealiseerd is. Jan Nabuurs zegt dat er voorlopig een
resultatenboek gekocht kan worden bij hem voor 5 euro waarin alle resultaten staan. Henk
Cuppen (CRB) stelt voor het resultatenboek te publiceren op de website. Het bestuur belooft
het een en ander te bespreken hoe dit aan te pakken.
Willy Crijns (KUU) vraagt of er geen mogelijkheid is om de individuele teamleiders zelf te
laten muteren wanneer ze op een ander tijdstip spelen. Hij vraagt dit omdat dit al wel in de
Betuwse bond gebeurt. Jan Nabuurs weet dat district Veluwezoom hier ook al mee werkt
maar is er nog niet helemaal gerust op of dat dit goed gebeurd. Hij belooft om hier naar te
gaan kijken.
8.
Begroting 2016-2017
2015-2016 verloopt financieel volgens verwachting. In de aangepaste begroting 2016-2017
zijn de opbrengsten “Inschrijvingen PK” uit voorzichtigheidsprincipe naar beneden bijgesteld.
De nieuwe opzet PK werd met een minimale meerderheid aangenomen, mogelijk zal het
aantal inschrijvingen drastisch lager zijn. Het bestuur hoopt echter dat iedereen de nieuwe
opzet PK een kans geeft en meedoet met de PK.
Door iets minder inkomsten en een enkele duurdere kostenpost zal het resultaat met € 80 nog
positief zijn, voorstel is de contributie voor komend seizoen ongewijzigd te laten.
De invordering van de schuld van oud-penningmeester Marco Schmits ligt stil. Er valt
momenteel niets te halen bij hem, maar we houden onze vordering op hem levend, zodat die
niet verjaart.
9.
Rondvraag
Jan Nabuurs zegt dat er bij de Rondvraag vaak vragen gesteld worden die niet meteen
beantwoord kunnen worden omdat we het niet of nog niet weten of omdat het geverifieerd of
uitgezocht moet worden voordat we daarop antwoord kunnen geven. Is het dan niet mogelijk
om van te voren, al dan niet per e-mail, een schriftelijke vraag te stellen die we dan voor de
vergadering al kunnen behandelen.

10. Volgende vergadering
Het schema voor het volgende jaar is;
aanvang competitie
Algemene Ledenvergadering
teamfinals
Huishoudelijke vergadering
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

maandag 29 augustus 2016
donderdag 8 december 2016
28-30 april 2017
zaterdag 29 april 2017

