Nijmegen, november 2012

Verslag secretaris bestuur KNBB district Nijmegen seizoen 2011 / 2012
Deze secretaris is aangetreden in oktober 2012, eerst als bestuurslid a.i en vanaf de ALV,
waarop Jeannette Riemslag terugtrad uit die functie, als secretaris.
De aanleiding voor het toenmalig bestuur om te vragen per direct zitting te nemen in het
bestuur was het doorbrekend besef dat de toenmalige penningmeester het geld van district
Nijmegen ten eigen bate had aangewend. Die affaire heeft gedurende lange tijd veel aandacht
en energie gekost. Het geeft voldoening dat uiteindelijk door de afgesloten overeenkomst en
een hoopvolle start van de terugbetalingsregeling er toch nog een gunstig perspectief is
ontstaan.
De fysieke problemen van de voorzitter leidden tot grote bezorgdheid bij bestuurs- en
commissieleden. Gelukkig is de weg naar herstel door Kees goed ingezet, maar het bestuur
heeft moeten wennen aan zijn absentie.
De secretaris heeft de taak van de voorzitter om het district te vertegenwoordigen bij de
Vereniging Carambole en het gewest overgenomen en zal dit, zolang er geen nieuwe voorzitter
is, blijven doen.
Opmerkelijk was o.a. de arbiterscursus die heeft kunnen plaatsvinden ondanks de obstakels die
door de nationale arbiterscommissie werden opgeworpen, waarna ze overigens zo vriendelijk
waren om goed te vinden dat die obstakels werden omzeild.
Het district heeft voor intern gebruik een eigen ledenlijst die uiteraard is gebaseerd op de
ledenlijst van de KNBB. Door controles over en weer komen er geregeld fouten aan het licht
waardoor de ledenlijsten steeds verder kunnen worden geperfectioneerd. Deze administratie is
op dit moment, mede dankzij de inzet van Addy Westrik, zeer wel op orde.
Een belangrijk punt is dat er tot op dit moment geen koppeling is tussen de KNBB ledenlijst en
het KNBB competitieprogramma. De KNBB hoopt dat deze koppeling nog in 2012 tot stand
komt. Het zal dan niet meer mogelijk zijn om deel te nemen aan de competitie en niet
ingeschreven te zijn als lid.
Aan het eind van seizoen 2011 / 2012 telde district Nijmegen 679 leden verdeeld over 51
verenigingen. De grootste verenigingen zijn dan BV De Kaketoe met 38 leden en BV De Kuul
met 36 leden. De twee kleinste verenigingen, BV Central en SBW hebben 3 leden. Bij aanvang
van het seizoen 2012 /2013 is het totaal aantal leden 674. Het gaat dan om spelende leden
Vereniging Carambole.
Voor de secretaris stond het afgelopen seizoen in het teken van wennen aan- en werken in een
organisatie die door fraude en ziekte onder druk stond. Nu de grootste problemen beheersbaar
zijn geworden kan het alleen nog maar beter gaan. Met dank iedereen die heeft bijgedragen en
met name aan Kees, Jeannette, Marjan en Jan voor hun collegialiteit en inzet.
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