Nijmegen, december 2016

Verslag secretaris bestuur district Nijmegen KNBB seizoen 2015 / 2016
Ik eerdere verslagen heb ik aangekondigd dat dit of dat mijn laatste verslag zou zijn. Afscheid
nemen is blijkbaar lastig want de lijn schuift nog steeds op. Mijn laatste verslag zal dus worden
geschreven in november/december 2017 en zal betrekking hebben op dit lopende seizoen. Het
is mooi geweest.
Het bestuur is druk geweest met de reorganisatie van de voorwedstrijden. Er is overlegd, er zijn
voorstellen beschreven en de stemming is voorbereid. Er is veel aandacht uitgegaan naar het
opzetten van de A competitie en de samenwerking met district Veluwezoom die noodzakelijk
was om dit voor elkaar te krijgen. Er is een huldiging geweest van een 50 jarig lid.
Het bestuur heeft een waarschuwing uitgedeeld aan een speler wegens misdragingen tijdens PK
wedstrijden. Overigens onterecht naar bleek maar excuses zijn uitgesproken.
We zijn druk geweest met het innen van een administratieve heffing waarbij pas op het laatste
moment is voldaan, we hebben gesignaleerd dat er toch nog ergens problemen waren met roken, er is opnieuw een signalering uitgegaan over een misdraging tijden PK en er is een boete,
subsidiair één jaar uitsluiting van PK wegens onreglementair afbreken van een partij.
De dagelijkse organisatie van het district staat er goed voor op dit moment; alle commissies
waren en zijn voldoende bezet en alle werkzaamheden konden en kunnen worden gedaan. Het
aantreden van Jos Thissen is natuurlijk cruciaal. De situatie dat het voorzitterschap en secretariaat in een hand is was en blijft onwenselijk maar tot de ALV in december 2017 zal het wel, met
een laatste krachtsinspanning, lukken, al dan niet ad interim.
De negatieve houding van district Nijmegen wat betreft de vernieuwingen in de competitie
heeft geholpen want een aantal wijzigingen, zoals aftrek van de beste en slechtste partijen, begrenzing van de ondergrens van competities zijn teruggedraaid en de toepassing van tabellen is
verruimd.
Bij aanvang van het seizoen 2015 /2016 telde ons district 582 leden inclusief 17 dubbele leden
verdeeld over 43 verenigingen. Bij aanvang van het lopende seizoen zijn er 615 leden inclusief
28 dubbele leden verdeeld over ook weer 43 verenigingen. Een lichte stijging van het ledental
is de laatste jaren nog niet vertoond en bijzonder verheugend.
De verenigingen Lammie is opgeheven, de vereniging M’n Bruur is toegetreden. Het prachtige
lokaal M’n Bruur was eerder bekend als café De Driesprong. Het is mooi dat dit weer beschikbaar voor onze wedstrijden.
ik dank iedereen die heeft bijgedragen aan het goede functioneren van onze organisatie.
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