Verslag Medaille Commissie KNBB District Nijmegen seizoen 2018-2019
De medaille commissie van District Nijmegen bestond het afgelopen seizoen uit een 6-tal
districtsofficials. Zij hebben als taak het district te vertegenwoordigen bij Districts- en Gewestelijke
finales en namens het district de winnaar van zo’n finale te benoemen tot kampioen in de
betreffende klasse. Naast het omhangen van die medailles benoemen de districtsofficials de
afvaardiging naar de betreffende Gewestelijke finales. De commissie heeft verder als taak om zorg te
dragen dat de districtsvlag in het lokaal hangt waar finales of vergaderingen worden gehouden.
Ook bij Gewestelijke Finales en Nederlandse kampioenschappen, welke in District Nijmegen worden
gespeeld, wordt het District vertegenwoordigd een van de Bestuursleden.
Aan het begin van seizoen 2018-2019 bestond de medaillecommissie uit Kees Selten, Jan Wouters,
Paul Kolkman, Anja Jansen, Frank Uitterhoeve en Coen van Gestel, die ook de coördinatie van de
activiteiten verzorgt. Deze mensen hebben in seizoen 2018-2019 samen met de bestuursleden van
het District acte de préséance gegeven bij:
-15 Districtsfinales PK
-4 Gewestelijke Finales PK
-Play-offs en kampioenen teamcompetities
-2 Gewestelijke Teamfinals
-1 Nationaal Kampioenschap
Frank Uitterhoeve heeft aan het eind van het seizoen te kennen gegeven dat hij zich meer wil
concentreren op lekker relaxed biljarten, wij bedanken hem voor de inzet de afgelopen jaren als
Districtsofficial.
Aan het begin van het nieuwe seizoen heeft Jan Wouters zich door omstandigheden moeten
terugtrekken als Districtsofficial. Vanaf deze plek wensen wij hem sterkte en ook Jan bedanken wij
hartelijk voor zijn jarenlange inzet.
Het PK programma voor het lopende seizoen 2019-2020 is wat compacter geworden doordat er een
nieuwe klasse-indeling gehanteerd wordt.
Met de huidige bezetting krijgen we het dit seizoen rond, maar voor seizoen 2020-2021 is er
dringend behoefte aan uitbreiding/versterking en dat heeft een reden:
Coen is zoals wellicht bekend per 1 oktober gestart als Gewestelijk Wedstrijdleider MiddenNederland Afdeling 2, en zijn beschikbare tijd is beperkt. Te veel functies bij een en dezelfde persoon
is naar zijn bescheiden mening niet wenselijk voor zowel de organisatie als de persoon in kwestie, en
dat betekent keuzes maken. Hij heeft de voorzitter van het Districtsbestuur laten weten wat zijn
prioriteiten na seizoen 2019-2020 gaan zijn. Het lopende seizoen 2019-2020 zal Coen nog actief zijn
als coördinator en official, bij deze een dringend beroep om je beschikbaar te stellen als opvolger, en
dat kan hier en nu in deze vergadering.
Dank voor jullie aandacht.
05-12-2019 Coen van Gestel.

