Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 12 december 2019
1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, vraagt 1 minuut stilte voor gestorven leden en
bedankt Tonny Oomen voor het beschikbaar stellen van de zaal. Er zijn 21 verenigingen
aanwezig, 8 verenigingen hebben zich afgemeld en 4 verenigingen zijn zonder kennisgeving
afwezig.
2. De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
3. Mededelingen
a. Coen van Gestel is de nieuwe wedstrijdleider van gewest Midden-Nederland 2, iemand uit
ons eigen district, aan wie we ‘denk ik, een goeie hebben’, aldus de voorzitter.
b. De bond verstrekt geen papieren uitslagenformulieren meer, maar je kunt zelf voor aanvang
van de wedstrijd een uitslagenformulier downloaden van Biljartpoint en uitprinten; daarop
staan altijd alle spelers van een team met hun te maken caramboles vermeld.
c. Johan heeft tijdens de ALV van de bond navraag gedaan aangaande het 10-puntensysteem
bij het driebanden. Dit is ooit afgeschaft om het drukken te voorkomen, dan wel te
verminderen. Had een speler 7 of 8 punten, dan gebeurde het nogal eens dat hij daarna
beurten gingen ‘verzamelen’. Het voordeel van het 3-puntensysteem is dat een verliezende
speler beloond wordt met een extra punt als hij goed heeft gespeeld, d.w.z. boven zijn
moyenne heeft gespeeld.
Ties van de Ven houdt een pleidooi voor het overnemen van het Belgische 10-puntensysteem,
dat het volgende inhoudt: bij een eindstand van 10 tegen 7 wordt de uitslag 13 tegen 7, bij 10
tegen 8 wordt het 12 tegen 8, enzovoort. Ties denkt dat dit systeem misschien nog wel beter
werkt dan het 3-puntensysteem. Er zitten twee maren aan dit voorstel. Ten eerste moet
Biljartpoint daarvoor aangepast worden, en ten tweede blijft in gewestelijke en landelijke
finales het 3-puntensysteem in gebruik.
Jan Doeleman merkt op dat dit een eindeloze discussie is die al zo oud is als het biljarten zelf.
Het maakt niet uit welk systeem je gebruikt, als mensen willen drukken, doen ze dat. En dat is
dan hun eigen verantwoordelijkheid. De voorzitter sluit zich hierbij aan en brengt naar voren
dat we er het beste van uit kunnen gaan dat mensen hun partijen met sportieve intenties
spelen.

d. Coen van Gestel stopt als coördinator van de medaillecommissie, omdat hij gewestelijk
wedstrijdleider is geworden. Daarnaast zijn Jan Wouters en Frank Uitterhoeve gestopt wegens
persoonlijke omstandigheden. Vanaf het volgende seizoen zullen de wedstrijdleiders van de
clubs de medailles uitreiken bij districtsfinales. Cees Selten neemt het coördinatorschap van
de medaillecommissie op zich. Hij zal zorgen dat de districtsvlag en de medailles tijdig
aanwezig zijn in het speellokaal. De uitreiking van de medailles bij gewestelijke en landelijke
finales in ons district blijft een taak van de bestuursleden.
e. De ervaringen met Biljartprof zijn tot nu toe niet positief. De gebruikers stuiten vaak op
onoplosbare problemen en het systeem is niet makkelijk in gebruik. Kees van der Wiel stelt
voor om weer te gaan werken met PK-Online, dat altijd prima gefunctioneerd heeft. De
voorzitter is ook die mening toegedaan, maar wil daarmee wachten tot het einde van het
seizoen. De KNBB erkent dat er tal van problemen zijn, maar houdt vertrouwen dat de
gebreken uiteindelijk gecorrigeerd zullen worden. De voorzitter concludeert: we kijken na
afloop van het seizoen of Biljartprof naar behoren werkt. Zo niet, dan stappen we over op PKOnline of PK-Special. Coen van Gestel merkt op dat de districten Oss en Den Bosch (nog
steeds) gebruikmaken van PK-Special.
f. In de ALV van de KNBB is besloten de bondscontributie te verhogen met 2 euro, wat
betekent dat elk lid voortaan 30 euro per seizoen gaat betalen aan de bond. Dit besluit is
genomen om de negatieve financiële balans bij de bond in één keer weg te werken.
Jan Doeleman wil weten waaraan de bondscontributie wordt besteed. De leden hebben daar
geen inzicht in. De voorzitter zegt toe de financiële begroting van de bond op de site van het
district te zetten, zodat iedereen die kan raadplegen.
g. Arno Driessen van DLS en Boslust is de beste speler van het district in 2018-2019. Hij zit
echter in Egypte, dus zal de prijs aan hem uitgereikt worden zodra hij weer in het land is.
h. Ook volgend jaar zal bij de PK’s gespeeld worden met het intervalsysteem. Daarna zal de
bond evalueren of dit systeem aantrekkelijker is en meer deelnemers trekt.
4. Jaarverslagen
a. Wedstrijdcommissie. Per seizoen moeten in het district ongeveer 2500 wedstrijden in het
speelprogramma worden ondergebracht. Dat valt niet altijd mee, maar dit is toch weer gelukt,
met name dankzij Jos Thissen. De voorzitter bedankt hem voor zijn werk.
b. Arbiterskorps. Alles is goed verlopen. Het verslag is te vinden op de website. De voorzitter
doet zoals elk jaar een oproep voor versterking van het korps. Heb je interesse, meld je dan bij
Gert-Jan van de Ven of Johan van den Hof aan om een cursus te volgen.
c. Medaillecommissie. Coen heeft een verslag gemaakt dat op de website geplaatst is. De
voorzitter bedankt hem voor zijn inzet als coördinator.
5. Financiën

a. De penningmeester deelt mee dat we opnieuw een flinke som geld hebben overgehouden, te
weten 2500 euro. Dat is wat hem betreft te veel: ‘Ik streef het liefst naar nul, evenveel baten
als uitgaven.’ Er zijn geen bijzondere posten geweest. Verder gaat hij nader in op de vraag of
we als bestuur nog actie gaan ondernemen om de rest van de schuld terug te halen die de
vorige penningmeester bij het district heeft uitstaan. Het zal waarschijnlijk moeilijk worden
om dit geld terug te krijgen, maar het bestuur zal inventariseren wat de mogelijkheden zijn
(kosten deurwaarder, heeft M. werk, kan hij betalen of is het ‘een kale kip’) en op de
volgende ALV met een voorstel komen. Marjan van Oostveen raadt aan om contact op te
nemen met Frank Uitterhoeve, die destijds een advocaat heeft ingeschakeld. Frank en/of de
advocaat zullen ons wellicht verder kunnen helpen. Overigens gaan er meerdere stemmen op
om dit dossier te sluiten omdat het zich al jaren voortsleept.
b. De FAC, Anja Jansen en Marjan van Oostveen, heeft de financiën in orde bevonden,
complimenteert de penningmeester en verleent hem decharge. Verder heeft de FAC een aantal
vragen. 1) De kosten van het organiseren van PK’s zijn hoger dan de inschrijfgelden. Hoe
kijkt het bestuur hiertegen aan? 2) Het arbiterskorps wordt vooral ingezet bij nationale
voorwedstrijden. De inschrijvers voor deze wedstrijden betalen 18 euro aan de bond (dus niet
aan het district), maar wij als district betalen de arbiters. Wat doet de bond voor die 18 euro?
En is het mogelijk om de bond (deels) te laten betalen voor de vergoedingen voor de arbiters?
De voorzitter antwoordt dat hij dit in de landelijke ALV heeft nagevraagd, maar geen reactie
heeft gekregen. Hij is voornemens een brief te schrijven aan het bondsbestuur om hun deze
vragen voor te leggen.
De voorzitter bedankt Anja en Marjan voor hun werk, en de zaal applaudisseert nadat ze
hebben aangegeven nog een jaar in functie te willen blijven.
c. De door Harry gemaakte begroting voor 2019-2020 laat zien dat we aan het einde van het
seizoen ongeveer 1200 euro overhouden, gesteld dat alles loopt zoals verwacht.
6. Cees treedt na drie jaar terug als bestuurslid. Op de vraag van de voorzitter aan de zaal wie
zijn plaats in het bestuur wil overnemen, komt geen reactie. Aldus blijft deze post voor nu
open en zal het bestuur gaan zoeken naar een geschikte kandidaat. Cees zal wel actief blijven
als coördinator van de medaillecommissie, welke functie hij overneemt van Coen van Gestel.
De voorzitter bedankt Cees voor gedane arbeid. Een passend afscheid zal bij een latere
gelegenheid plaatsvinden.
7. Coen van Gestel heeft in een brief aan het bestuur het voorstel gedaan om de tellersschrijvers van clubs bij voorwedstrijden op districtsniveau een vergoeding te geven.
Daarnaast wil Harry het onnodig hoge kastotaal, dat op dit moment 18.000 euro bedraagt,
naar beneden brengen. Hij stelt voor de contributie te verlagen.
Er worden twee voorstellen in stemming gebracht. 1) Clubs die voorwedstrijden organiseren
krijgen een vergoeding van 5 euro per schrijver-teller per dag (ofwel een club krijgt 25 euro
per dag als ze een wedstrijdleider en 4 schrijvers-tellers leveren, of 15 euro als ze een
wedstrijdleider en 2 schrijvers-tellers leveren). 2) De districtscontributie wordt vanaf komend

seizoen met 2 euro verlaagd naar 18 euro. Beide voorstellen worden unaniem aangenomen.
Van jaar tot jaar zal gekeken worden of dit zo kan blijven.
8. Teamfinals. Vorig jaar heeft de vergadering besloten om aan het einde van het seizoen geen
teamfinals meer te houden. We zouden in de ALV van 2019 evalueren hoe dat was bevallen.
De voorzitter legt de zaal de vraag voor of we doorgaan zoals in het voorbije en het lopende
seizoen: definitief geen teamfinals meer zoals bij Verploegen, of toch weer wel (en dan
misschien op een andere locatie en met een andere opzet). De overgrote meerderheid van de
aanwezige clubs is tevreden met zoals het nu is, dus geen teamfinals meer.
9. Rondvraag. Er worden geen kwesties aangeroerd die documentatie behoeven.
10. De volgende ALV zal gehouden worden op donderdag 3 december 2020. De voorzitter
bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en bijdrage en sluit de vergadering.

