Notulen van de Huishoudelijke Vergadering op zaterdag 5 mei 2018
1. Opening van de vergadering
De nieuwe voorzitter, Johan van den Hof, opent de vergadering en heet iedereen
welkom. Hij bedankt Party- en Congrescentrum Verploegen voor het beschikbaar
stellen van de vergaderruimte. Hij wenst alle teams veel succes bij de teamfinals en
bedankt Sebina Megens, Tonny Verploegen en BV Woezik voor de soepele
organisatie. De presentielijst: 28 verenigingen aanwezig, 5 afgemeld, 10 afwezig
zonder kennisgeving.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering in 2017
Op pagina 5, punt 7, regel 4 moet ‘van’ veranderd worden in ‘naar’, zo merkt iemand
terecht op, waarna de vergadering de notulen goedkeurt.
3. Mededelingen
-- De tellijsten en wedstrijdformulieren moeten worden bewaard tot de teamfinals,
zodat de wedstrijdleiding deze indien nodig nog kan raadplegen. Na de teamfinals
mogen ze worden weggegooid.
-- De wedstrijdleiding van de teamcompetities in het district krijgt versterking van
Chris van Oeffelt. De bedoeling is dat hij het vanaf seizoen 2019-2020 overneemt van
Johan van den Hof.
-- Coen van Gestel wordt in het komende seizoen de PK-assistent van Jos Thissen en
coördinator van de medaillecommissie.
-- Afmelden van leden dient te geschieden voor 1 augustus; anders moet er dubbel
contributie betaald worden. Aanmelden van leden kan het beste na 1 mei gebeuren.
-- DWS 3 is overall kampioen geworden in de A-competitie. Kort Oisterwijk is
kampioen van het district. De voorzitter feliciteert beide teams.
-- De Piqué zal niet meer op papier verschijnen, onder meer vanwege de hoge kosten.
Voortaan staan alle gegevens van de competitiewedstrijden op Biljartpoint, waar ook
eventuele wijzigingen te raadplegen zijn. De gegevens van de PK’s zullen in het
vervolg te bekijken zijn op de website van het district. De voorzitter benadrukt hierbij
dat de Piqué online op A4-formaat wordt weergegeven, waardoor de leesbaarheid
ervan een stuk beter zal zijn dan bij de oude Piqué op papier. Wijzigingen in de PK’s
zullen echter te zien zijn op Biljartpoint, niet op de website van het district.

4. PK 2018-2019
-- Hoewel dat wel was aangekondigd, zal er in het komende seizoen bij de PK’s nog
niet gespeeld worden met intervallen.
-- Voor een gewestelijke finale dienen minimaal 4 voorwedstrijden gespeeld te worden
om het moyenne te kunnen bepalen.
-- In een klasse met weinig spelers kan een finale gespeeld worden in combinatie met
een ander district waar in die klasse ook weinig spelers meedoen. In de praktijk is dat
voor ons het district Oss.
-- Deelnemen in dezelfde spelsoort in verschillende districten is niet toegestaan. De
straf bij overtreding van deze regel is 2 jaar schorsing.
-- De PK driebanden groot 3de klasse blijft bestaan zoals die nu is, antwoordt de
voorzitter op een vraag van Frank Uitterhoeve.
5. Teamcompetities
-- Het streven in 2018-2019 is om minimaal 24 wedstrijden te spelen in de
teamcompetitie, wat in het voorbije seizoen niet goed gelukt is.
-- Het bestuur gaat bekijken of er meer play-offs gespeeld kunnen worden, bv. in de
C2, C3 en C4.
-- Vanuit de zaal komt de vraag: kan het bestuur ervoor zorgen dat er bij het
driebanden meer teams afgevaardigd mogen worden naar het gewest, omdat het
district Nijmegen veel meer teams heeft dan andere districten. De voorzitter antwoordt
dat dit niet kan vanwege de regels; elk district mag 1 team afvaardigen naar de
gewestelijke finale, ook al wordt dit in een met veel teams gezegend district misschien
als onrechtvaardig beschouwd. Niettemin zal het bestuur gaan informeren of dit
mogelijk veranderd kan worden.
-- In de C4 zal vanaf het komende seizoen alleen een competitie georganiseerd worden
voor teams met 3 spelende biljarters, als er voor de poule met teams met 4 spelende
biljarters te weinig (6 zoals nu) inschrijvingen zijn. Bovendien zijn er in het afgelopen
seizoen meer dan 100 dubbelpartijen gespeeld in deze poule, wat doet vermoeden dat
het hier en daar schort aan enthousiasme. De competitie met 4 spelende biljarters per
team zal daarmee hoogstwaarschijnlijk komen te vervallen. Hierop gaan in de
vergadering meerdere stemmen op dat het bestuur dit niet zelf kan beslissen; als
biljarters zo’n competitie willen, moet voldaan worden aan die wens. De voorzitter
antwoordt dat er geen goede competitie in elkaar te zetten is bij weinig deelnemers,
zoals 6 teams in het voorbije seizoen. Daarbij komt dat er in Nederland geen enkel
district is waar zo’n competitie wordt gespeeld. Na aandringen van meerdere mensen
in de zaal wordt besloten in de ALV in december op deze kwestie terug te komen.
-- Bij dubbelpartijen dient de speler bij libre 2 intervallen hoger te spelen, bij
driebanden en bandstoten 1 interval hoger.
-- Ten aanzien van gewestelijke teamfinales wordt geadviseerd om zelf een arbiter
(geen teamlid) mee te nemen.

6. PK
-- De voorzitter maakt excuses voor de fouten die in het afgelopen seizoen bij de
organisatie van de diverse PK’s; komend seizoen wordt de wedstrijdleiding versterkt
en zullen fouten zo veel mogelijk vermeden worden.
-- De nationale voorwedstrijden zullen ook komend seizoen verzorgd worden door
Tonny en Sebina; ze doen wat dat betreft prima werk, en de voorzitter dankt hen
hiervoor hartelijk. Ook memoreert hij dat het arbiterkorps bij dit soort wedstrijden
immer zijn werk goed doet, waarvoor dank.

7. Begroting 2018-2019
-- Het resultaat voor 2017-2018 is positief. Ook voor 2018-2019 verwacht de
penningmeester een positief resultaat, al zullen er misschien extra kosten zijn vanwege
een arbitercursus. Er zijn geen op- of aanmerkingen met betrekking tot het financieel
verslag.
8. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
-- De tekst van deze verordening, zoals opgesteld door het districtsbestuur, is te vinden
op de website van het district.
-- Voortaan zullen de e-mailadressen, die gebruikt worden voor de communicatie, in
bcc gezet worden.
9. Jos Thissen maakt excuses voor de gemaakte fouten in het voorbije seizoen en deelt
mee dat hij Jan Francissen bereid heeft gevonden om hem te helpen bij de
automatisering. Hij legt uit hoe het nieuwe digitale inschrijfformulier werkt; kun je er
niet mee overweg, gebruik dan de oude formulieren
10. Rondvraag
-- Ties van de Ven over de afsluitende teamfinals: spelers klagen dat ze te lang moeten
wachten voordat ze mogen spelen, bv. 9.30 uur aanwezig, tot 16.00 uur tellen en
daarna pas spelen. Het bestuur gaat met Tonny Verploegen bekijken of dat volgend
jaar vermeden kan worden.
-- Een aantal personen in de vergadering meldt dat ze meerdere mensen kennen bij wie
het enthousiasme voor de huidige teamfinals tanende is. De klachten: het duurt
allemaal te lang, mensen hebben er geen zin meer in, het is niet gezellig enz. Er wordt
geopperd dat het misschien goed is om de teamfinals te spreiden over meerdere
locaties, of om gewoon terug te keren naar het oude systeem waarbij de finales werden
gespeeld in verschillende lokalen. Het bestuur zal met de organisatoren overleggen
wat we kunnen doen om deze klachten weg te nemen.
-- Gert-Jan van de Ven vraagt aandacht voor de opleiding arbiter 1 die komend
seizoen in het district Oss van start zal gaan; er zijn nog een paar mensen nodig om de
cursus te laten doorgaan. Meld je dus aan bij hem voor deze hartstikke leuke hobby,
voegt de voorzitter toe, en breng de opleiding onder de aandacht van clubgenoten.

11. Sluiting
-- De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen die nog
wedstrijden moet spelen in de finals veel succes.

