Notulen Huishoudelijke Vergadering
KNBB District Nijmegen
Datum
Aanwezige
verenigingen

:

Afwezig met KG

:

Afwezig zonder
KG

:

6 mei 2017
Tijd
14.00uur
BV Boslust, BV M’n Bruur, BV Caramba, BV ’t Centrum, BV de Corner,
BV Carambole ’83, BV Central, BV D.L.S., BV de Doorkijk, BV D.W.S., BV
Hoogeerd, BV De Horst, BV Heideroosje, BV ’t Hertenkamp, BV Juliana,
BV Kaketoe ’80, BV de Kuul, BV Luctor, BV Moira, BV O.G.C., BV ’t
Ottertje, S.B.W., BV de Tol, BV Touchée, BV de Treffers, BV
Vriendenkring, BV de Viersprong, BV ’t Vertrek, BV Waalzicht, BV de
Wester, BV Woezik, BV Zambomba, BV ’t Zwaantje, BV de Zwijntjes
BV de Breedeweg, BV Huisman, BV De Klok, BV ’t Klosje, BV Kort
Oisterwijck, BV Oefening Baart Kunst, BV de Tichel (vereniging wordt
opgeheven), BV de Zwaan
BV V.W.H.G. (vereniging wordt opgeheven)

Locatie

:

Zaal Verploegen Wijchen

Notulist

:

Harry Rullmann

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden, leden van verdienste en ereleden
hartelijk welkom en stelt de medebestuursleden voor; Cees Selten kan onverwachts, wegens
verplichtingen elders, niet aanwezig zijn. Voorzitter dankt Zaal Verploegen voor het
beschikbaar stellen van de vergaderruimte en geeft aandacht aan de Teamfinals die op
hetzelfde moment gehouden worden beneden in de grote zaal, dit jaar voor de zesde keer.
Eerste kopje koffie is voor rekening district, verdere consumpties zelf afrekenen.
2.
Notulen Algemene Ledenvergadering 8 december 2016
Er zijn geen opmerkingen zodat de notulen worden vastgesteld.
3.
Mededelingen
- Tellijsten
Het is verplicht om tijdens de wedstrijd de tellijst in te vullen, het wedstrijdformulier zelf kan
wel direct uit Biljartpoint geprint worden. Een ingevulde tellijst is soms noodzakelijk bij een
defect aan het scorekastje (stroomuitval), maar ook bij discussie over het aantal caramboles in
een bepaalde beurt. Bovendien moeten tellijsten bewaard worden tot en met de teamfinals.
- Ledenadministratie
De voorzitter benadrukt nog dat oud-leden vóór 1 augustus afgemeld moeten worden anders
worden zij verplicht contributie te betalen over het nieuwe seizoen. Nieuwe leden moeten
uiteraard opgegeven worden voor 1 augustus, dit doe je zelf via mijn.knbb.nl, of je geeft de
gegevens door aan Frank Uitterhoeve of Jos Thissens.
- Roken
Op basis van artikel 6006 lid 2 van het Wedstrijd Reglement KNBB moet het thuisspelende
team ervoor zorgen, dat er in een rookvrij lokaal kan worden gebiljart. Is de biljartruimte niet
rookvrij, en maakt het bezoekende team bezwaar om zo te biljarten, dan moet de thuisclub er
alsnog voor zorgen dat er (ergens) rookvrij gebiljart kan worden.

- Cursus clubarbiter
In Doetinchem wordt momenteel een cursus Gewestelijk Arbiter, ofwel Arbiter 3, gegeven.
Gert-Jan van de Ven van de Vriendenkring coördineert de arbitersopleidingen, en volgt samen
met Paul Kolkman de opleiding tot Arbiter 3. Het bestuur wenst beiden veel succes!
- A-competitie
De A-competitie is in zijn eerste jaar uitstekend verlopen. Team Rembrandt 7 is overall
kampioen geworden, team Moira 1 is als tweede geëindigd en zal namens district Nijmegen
worden afgevaardigd naar de gewestelijke finale. District Nijmegen zorgt voor een
wisselbeker voor de kampioen en huldiging van team Moira tijdens de GF op 13 mei.
- Afvaardigingsbeleid Gewest
Omdat district Betuwe-Veenendaal komend seizoen weer in Midden-Nederland afdeling 1
uitkomt, blijven wij met 4 districten (Veluwezoom, Den Bosch, Oss en Nijmegen) over en
mag ieder district twee afgevaardigden leveren voor de Gewestelijke finales. Een uitzondering
geldt voor de hoogste klassen (Driebanden hoofdklasse, Libre hoofdklasse en Bandstoten 2e
klasse) waarin de Gewestelijke finale met 6 spelers in twee dagen wordt afgewerkt. Hiervoor
plaatsen zich de districtskampioenen en de twee beste nummers 2.
- Vernieuwingen in de competitie
Zie agendapunt 5.
- Verspreiding Piqué
Vrijdagmiddag 5 mei hebben alle clubs een email ontvangen met daarbij o.a. de
inschrijfformulieren voor teams en PK, alsmede een formulier waarop de club kan opgeven
hoeveel Piqués men wil ontvangen. Het streven is om de Piqués in de periode 21-23 augustus
2017 bij de clublokalen of bij de secretarissen te bezorgen.
- Voorzitter en secretaris
Op de website van district Nijmegen staan profielschetsen gepubliceerd van de diverse
bestuursfuncties. Frank Uitterhoeve deelt uitdrukkelijk mee, dat hij in september 2017
definitief terugtreedt. Het lopende seizoen is dan inmiddels opgestart, maar om een goede
voortgang te garanderen is een nieuwe voorzitter en secretaris onherroepelijk nodig! Indien
zich op de ALV in december 2017 geen kandidaten hebben gemeld is helaas het einde van
district Nijmegen in zicht.
- Presentielijst
Aanwezig zijn 34 verenigingen, afgemeld zijn er 8 verenigingen en 1 vereniging is afwezig
zonder kennisgeving.
4.
PK voorstel 2017-2018
In vervolg op de enquête over de nieuwe opzet PK heeft het bestuur een voorstel tot
aanpassing gedaan en dat naar alle verenigingen gestuurd. Het voorstel houdt het volgende in;
laagste klassen bandstoten (B5 en B4) en libre (L5 en L4) blijven voorwedstrijd met 4 partijen
per speler, zelf tellen en schrijven. De finales in deze klassen worden onveranderd gespeeld
met 8 deelnemers in drie dagen. Voorwedstrijden overige klassen libre en bandstoten met 6
partijen per speler, de organiserende vereniging zorgt voor 3 arbiters/schrijvers voor 2 tafels.
Bij driebanden eveneens 6 partijen per speler, de organiserende vereniging zorgt voor 2
schrijvers die vanaf de schrijftafel arbitreren.
Alle finales, behalve die van de laagste klassen worden teruggebracht naar twee dagen met
zes deelnemers. Het bestuur heeft geen schriftelijke tegenvoorstellen ontvangen, en vraagt de
vergadering nu om reacties.
Gert-Jan van de Ven (Vriendenkring): deelt mee dat Vriendenkring altijd zal blijven zorgen
voor volledige arbitrage aan de tafel, dus ook bij de voorwedstrijden driebanden. Dit
lovenswaardige initiatief wordt positief ontvangen.
Kees van de Wiel (Juliana): vindt dat er i.v.m. twijfelgevallen altijd een arbiter aan de tafel
moet staan, ook bij driebanden.
Jan Doeleman (Waalzicht): vindt dat de verenigingen met meer biljarts de klos blijven om
veel PK-wedstrijden te organiseren. De leden van Waalzicht willen niet langer opdraaien voor

teveel arbitreren en zullen de PK desnoods boycotten. Waalzicht vindt ook dat kleine
verenigingen betrokken moeten worden bij de organisatie van PK’s, ook al hebben ze maar
één biljart.
Tonnie Verploegen (Woezik/S.B.W.): zo’n 80% van alle PK’s wordt verzorgd door de paar
grote clubs met de meeste tafels (% niet gecheckt door het bestuur). Tonnie pleit juist voor
een geheel andere opzet van de PK: 4 partijen ook (juist) in de voorwedstrijden van hogere
klassen, die kosten vaak de meeste tijd. Bovendien, een districtsfinale met 6 man in 2 dagen
op 2 tafels (Avé-systeem) levert geen tijdwinst op; op 3 tafels wel, maar dan kom je weer bij
de enkele grote clubs uit. Je zou dan voor systeem De Bruin moeten kiezen (tevoren
vastgestelde partijen). Een districtsfinale in een poulesysteem met 8 deelnemers verdient
volgens Tonnie de voorkeur in een Avé-systeem.
Kees van de Wiel (Juliana): vindt ook dat verenigingen met één biljart verplicht moeten
worden tot (mee-)organiseren van een PK.
Voorzitter: deelt mee inderdaad bezig te zijn om de zogenaamde vrije spelers (lokaal met één
biljart) te verplichten tot de organisatie van een PK in een ander lokaal, maar dat zal voor
komend seizoen nog niet lukken. Voorzitter is er ook niet van overtuigd dat een finale met 6
man op 2 tafels in 2 dagen geen tijdwinst oplevert. In overleg met Tonnie Verploegen, Johan
van den Hof, Jos Thissen en Catherine Tunnessen zal over de opzet van de finales opnieuw
worden besproken. In dit aspect is er nog enig voorbehoud.
In overleg met de vergadering wordt het bestuursvoorstel in stemming gebracht: 205 vóór,
117 tegen en 196 blanco.
Daarmee staat vast dat het voorstel als zodanig uitgevoerd gaat worden. Ties van de Ven
(Caramba) verzoekt op de komende ALV een evaluatie hierover te houden.
5.
Teamcompetitie
Omdat Jos Thissen nog betrekkelijk nieuw is neemt Frank voor dit agendapunt het woord.
Voor komend seizoen wordt het aantal intervallen bij dubbelpartijen in het driebanden
verlaagd, voor het overige zijn er geen wijzigingen t.o.v. het lopende seizoen.
In een aantal klassen hanteert district Nijmegen ruimere tabellen en klassegrenzen dan
landelijk gelden, deze worden komende zomer gepubliceerd. Houdt er rekening mee dat dit
invloed kan hebben indien jouw team zich plaatst voor een Gewestelijke finale, met name in
de C3 en C4 geldt een afwijkende onder- en bovengrens.
Let erop dat je bij de Gewestelijke teamfinale een eigen arbiter moet meenemen, dit mag geen
lid zijn van het deelnemende team.
Voorzitter bedankt 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.
De inschrijfformulieren voor het nieuwe seizoen 2017-2018 zijn 5 mei verstuurd naar alle
secretarissen. Voor 1 juni moeten de inschrijvingen via deze formulieren ingediend zijn, bij
voorkeur digitaal invullen in Excel en terug mailen of per post.
De nieuwe moyennes voor het komende seizoen zullen komende week na de afsluiting van de
Teamfinals zichtbaar worden in BiljartPoint.
6.
PK seizoen
Ook voor dit punt voert voorzitter het woord, volgend jaar zal Jos Thissen dit zelf doen.
Voorzitter bedankt Jos voor zijn tomeloze inzet en toenemend succes als wedstrijdleider
hetgeen met applaus door de vergadering wordt ondersteund.
Arno van Lier heeft op voortreffelijke wijze alle resultaten op de website van district
Nijmegen nauwgezet gepubliceerd en eventueel foto’s toegevoegd en ziet constructief toe op
de kwaliteit van de inhoud van de website.
Mede door het voortreffelijke arbiterscorps onder leiding van Johan van de Hof zijn de
Nationale Voorwedstrijden en Gewestelijke Finales uiterst goed verlopen.

De voorzitter bedankt Tonnie Verploegen en Sebina Megens voor de coördinatie van de
Nationale Voorwedstrijden en is blij dat ze deze taak ook volgende seizoen weer op zich
nemen.
Al eerder is gemeld dat gistermiddag de inschrijfformulieren zijn verstuurd (per email). Deze
zijn in een nieuw jasje gestoken. Ook de Vragenlijst Verenigingen is aangepast, je kunt hierop
aangeven hoeveel Piqués je wilt ontvangen, maar ook hoeveel originele wedstrijdformulieren
(die je eigenlijk beter direct uit Biljartpoint kunt printen, dan staan alle spelers met moyenne
al ingevuld).
7.
Begroting 2017-2018
2016-2017 verloopt financieel volgens verwachting. In de begroting 2017-2018 zitten wat
kleine verschuivingen t.o.v. lopend jaar, maar de verwachting is dat we nog net in de plus
uitkomen. Onzeker zijn onverwachtse uitgaven zoals arbitersopleiding; indien zich hiervoor
mensen aanmelden kost dat al gauw € 600, een uitgave die het districtsbestuur overigens
graag doet.
Vanuit de vergadering komen geen vragen of opmerkingen over de begroting.
8.
Rondvraag
Jan Doeleman: stelt voor de als eerste geëindigde in een klasse/poule een soort oorkonde te
geven voor deze teamprestatie. Dat daarna in de teamfinals nog met andere teams gestreden
moet worden voor het algehele districtskampioenschap en afvaardiging gewest, wil niet
zeggen, dat zij na een hele competitie geen recht hebben op een eervolle erkenning van hun
prestatie. Het bestuur neemt dit punt mee ter bespreking.
Vragensteller: waarom moet een team in bijvoorbeeld C1 of bandstoten (slechts één poule)
toch in de teamfinals met de nummers 2 en 3 strijden om het kampioenschap, zij zijn toch al
kampioen? Uitleg Tonnie Verploegen: het is in elke klasse leuk om de spanning zo lang
mogelijk vast te houden, de 2e en 3e plek kunnen zo ook deelname aan de teamfinals
opleveren. Bovendien zijn de teamfinals een mooi evenement, teams azen erop om deel te
mogen nemen. Voorstel kan wel zijn om de nummer 1 uit de competitie bijvoorbeeld een
aantal partijpunten mee te geven.
9.
Volgende vergadering
Het schema voor het volgende jaar is:
aanvang competitie
Algemene Ledenvergadering
teamfinals
Huishoudelijke vergadering
10. Sluiting 15.20 uur
De voorzitter sluit de vergadering.

maandag 28 augustus 2017
donderdag 7 december 2017
3-5 mei 2018
zaterdag 5 mei 2018

