Najaarsvergadering 2016

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
KNBB VERENIGING CARAMBOLE
DISTRICT BERKEL & SLINGE
Gehouden op maandag 28 november 2016 om 20.00 uur bij
Café Biljart Overkamp aan de Vredenseweg 12 te Eibergen.
Afwezig: Jan Paalman, Ernst Ploum, en de verenigingen Kroon Eibergen, Assink, de Driehoek,
de Driesprong, Wapen van Borculo, Westenesch en Kroon Groenlo.
Afmelding ontvangen van: Jan Paalman, Ernst Ploum, Sandra Dieker, Leo Klein Sessink en Ed
Peters.

1. Opening. (BS, voorzitter)
- De voorzitter heet namens het bestuur allen van harte welkom op deze najaarsvergadering van
ons district, in het bijzonder onze ereleden, leden van verdienste, sponsoren en adverteerders.
- Tevens verzoekt hij om een moment van stilte ter herdenking van de leden, welke ons de
afgelopen tijd zijn ontvallen.
- Namens het district wenst de voorzitter onze klasse-sponsoren Wim Tijink en Frans Peterman
en hun familie van harte beterschap en sterkte met hun ziekte.
2. Mededelingen en vaststellen agenda. (BS, voorzitter)
2.1. Mededelingen van huishoudelijke aard:
- Er zijn een paar kleine aanvullingen op de agenda.
- Het kopje koffie en 1 consumptie wordt aangeboden door het district.
- De voorzitter verzoekt dringend de bondsvlag van Carambole-Driebanden-Pool-Snooker terug
te bezorgen.
2.2. Reglementen:
- Wij wachten nog op de herschrijving van de KNBB reglementen. Pas daarna zullen we onze
eigen districtsreglementen hierop definitief aanpassen en op de website plaatsen. De
districtsreglementen zijn in concept klaar.
2.2. Convenant 2017+:
- KVC en KNBB hebben overeenkomst bereikt over een gewijzigd convenant m.b.t.
dienstverlening en samenwerking tussen beide partijen. Deze wijzigingen moeten nog worden
goedgekeurd door de ALV van KVC en de Bondsraad van de KNBB.
De verwachting is dat het vernieuwde convenant vanaf 1 januari 2017 in werking zal treden.
2.3. Hervorming wedstrijdzaken CBC:
- De uitslag van de enquête ligt in de lijn met de zienswijze van ons district.
Aan de hand van de uitslag van de enquête heeft CBC de voorstellen gepresenteerd aan de
districten en gewesten. Voor 1 december kunnen vragen c.q. opmerkingen nog kenbaar worden
gemaakt bij de gewestelijke voorzitters.
2.4. Samenwerking KVC > Sectie Driebanden:
- De samenwerking wordt opgeschort. Er zit nog ruis op de lijn m.n. bij organisaties van NK ’s
en de financiën.
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3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 06 juni 2016. (BS, voorzitter)
3.1. Inhoudelijk:
- Geen op- en of aanmerkingen.
3.2. Tekstueel:
- Geen op- en of aanmerkingen.
- De voorzitter bedankt de secretaris voor het samenstellen van de notulen.
4. Ingekomen en verzonden stukken. (BS, voorzitter)
4.1. Ingekomen:
- We hebben de afgelopen tijd een aantal vragen gehad, zowel telefonisch als per mail. Wij gaan
er van uit dat deze naar tevredenheid zijn beantwoord.
- Een verzoek van BV ’t Heukske om ingekomen vergaderstukken ook op website te plaatsen
wordt afgewezen. De stukken worden, zoals gewoonlijk, bij de uitnodiging voor de vergadering
gevoegd. Tevens worden vertrouwelijke stukken in de vergadering uitgereikt en na de
vergadering weer ingenomen.
- Vraag vanuit district Twente of er interesse is voor samenvoeging dag-competitie driebanden
groot. Inmiddels staat dit al weer op een laag pitje.
- Tevens een brief van district Twente betreffende samenvoeging A-Klasse. (behandeling onder
punt 8 competitie)
- Nieuwsbrieven KNBB-Vereniging Carambole, m.b.t. nieuw te vormen structuur. Er is nog
steeds overleg gaande. Ledenwerving is het grootste probleem o.a. voor het verkrijgen van
subsidie.
- Voorstel fusie KVC met sectie driebanden. De meeste districten vinden het geen goed idee
i.v.m. de hoge kosten.
- Evaluatie Open Provinciale Kampioenschappen. ( behandeling onder punt 9 Pk’s)
- De moyennetabellen zijn door de commissie in overleg met de districtswedstrijdleiders
nogmaals tegen het licht gehouden en voor 2017-2018 aangepast. (zie verder onder punt 8
competitie)
4.2. Verzonden:
- Aan alle lokaliteiten die ressorteren onder ons district is een mail gestuurd met de vraag om een
kleine jaarlijkse financiële bijdrage van € 50,00. Hiervoor bieden wij advertentieruimte aan op
onze eigen website en op Biljartpoint. Echter heeft bijna niemand gereageerd.
Wij zijn als bestuur zijn van mening dat deze betrekkelijk kleine bijdrage t.b.v. het financieel
gezond houden van ons district voor elke lokaliteit te doen moet zijn.
Meerdere lokaliteiten doen dit al.
- Brief aan district Doetinchem m.b.t. het eventueel samen spelen van de A-Klasse met district
Twente.
5. Bestuurlijke zaken.
5.1. Ledenadministratie: (BS, voorzitter)
- Dringend verzoek aan alle secretarissen om de ledenlijst van de verenigingen per 28-11-2016 te
controleren mat name de e-mailadressen.
Wijziging van email -adressen, telefoon en mobiele nummers zijn zeer belangrijk. Geef iedere
wijziging, hoe klein ook, door aan de KNBB en/of aan de ledenadministratie van ons district,
zodat de juiste gegevens bekend zijn.
- De secretarissen van de verenigingen hebben een mail ontvangen van de KNBBledenadministratie m.b.t. o.a. het aanmelden van leden.
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5.2. Secretarieel: (HV, secretaris)
- De secretaris geeft aan dat er geen noemenswaardige punten te vermelden zijn.
5.3. Afreedschema:
- De verkiezing van bestuur- en commissieleden zal in de komende voorjaarsvergadering aan de
orde komen.
Hierop vooruit lopend vraagt de voorzitter aan de FAC-leden of zij herkiesbaar zijn.
De Leden van de FAC, Guido Voskamp, Rob Geensen en Dick Elsman zeggen toe hun functie
vanaf 2017 nog 3 jaar te zullen continueren.
Ook de voorzitter geeft aan er nog 3 jaar aan vast te knopen.
De vergadering begroet deze toezeggingen met een warm applaus.
6. Financiële aangelegenheden. (HV, penningmeester).
6.1. Boekjaar 2015-2016:
- Aan het begin van deze vergadering zijn de financiële stukken uitgereikt.
De stukken zijn vertrouwelijk. De penningmeester verzoekt een ieder dan ook deze na de
vergadering weer in te leveren.
Als eerste komt aan de orde de Winst en Verliesrekening van het boekjaar 2015-2016 met de
toelichting daarop.
Tevens de FAC-verklaring d.d. 9 en 13 september 2016 als correctie op de verklaring van 11 mei
2016 zoals in de voorjaarsvergadering behandeld.
De verklaring is tekstueel aangepast i.v.m. het tijdvak van controle.
Het boekjaar 2015-2016 is met een klein positief resultaat afgesloten.
- Er wordt gevraagd naar het aanzienlijk verlies op de post “afschrijving apparatuur”.
De penningmeester geeft aan dat onze inventaris/bezittingen te hoog in de boeken stond en
zodoende, mede gezien het positieve resultaat, dit extra verlies is genomen.
Tevens wordt er een vraag gesteld over de balans. In de balans is de beginbalans niet opgenomen.
Deze opmerking is correct en de penningmeester zal voortaan in 1 overzicht de begin- en
eindbalans presenteren.
6.2. Boekjaar 2016-2017:
- De begroting van het boekjaar 2016-2017 met de toelichting daarop wordt gepresenteerd.
De begroting is dekkend maar het is wel zaak de vinger stevig aan de pols te houden om het
begrote positieve resultaat ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.
Het ledenbestand en de dalende tendens van inschrijvingen Pk’s geeft m.b.t. de inkomsten de
komende jaren reden tot zorg.
Tevens leunen we flink op de inkomsten van sponsoren en adverteerders, inkomsten die ook een
dalende tendens laten zien.
Voor dit jaar is de verwachting de dalende inkomsten nog te kunnen compenseren met
bezuinigingen op de uitgaven.
Op langere termijn zit daar echter niet veel rek meer in.
- Het bestuur denkt ook na over stimulering deelname Pk’s middels een verlaging van het
inschrijfgeld.
Alles overziend zal het bestuur zich beraden of een verhoging van de contributie m.i.v. volgende
seizoen noodzakelijk is.
Pauze…………………..
7. Behandeling voorstellen bestuur. (BS, voorzitter)
7.1. Hervorming wedstrijdzaken:
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- Het betreft hier de voorstellen t.b.v. de competitie en Pk’s voor 2017-2018.
M.b.t. de Pk’s kunnen we slechts mededelen dat het verwerken in Biljartpoint voor 1 april 2017
gereed moet zijn.
Voor de competitie komen we hierop terug bij punt 8 competitie.
7.2. Periodekampioenschap:
- Invoering periodekampioenschappen voor B1 En C1 2016-2017 is akkoord.
7.3. Districtsfinales teams:
- Het spelen van de districtsfinales (B2-Klasse) en (C4 en C5 samen) ter bepaling van de
afgevaardigden is akkoord. E.e.a. mede om tegemoetkoming aan klasse-sponsoren en bepaling
districtskampioen van de betreffende klasse.
7.4. Aanpassing moyennetabellen en moyennegrenzen:
- Voor seizoen 2016-2017 akkoord.
7.2. Invoeren uitslagen Biljartpoint:
- Invoering dient te geschieden binnen 48 uur.
- M.i.v. 1 januari 2017 zullen er boetes worden gegeven voor het foutief invullen van
Biljartpoint.
- Tevens zal het geven van boetes voor andere overtredingen van onze reglementen worden
aangescherpt.
8. Competitie. (BS, voorzitter)
8.1. Moyennelijsten:
- De moyennelijst per 28-11-2016 van Libre, Driebanden en Kader zijn in de vergadering
uitgereikt.
- Bij nieuwe spelers geeft Biljartpoint na 4 partijen soms een moyenne van 1000 aan en dat
betekent niet meer speelgerechtigd. Dit is een systeemfout en wordt nog aangepast.
- In tegenstelling tot wat de handleiding van Biljartpoint aangeeft kunnen de teamleiders geen
wedstrijd verplaatsen in het systeem.
- De resultaten van de teams in de districtsfinales tellen mee voor de bepaling van het
aanvangsmoyenne voor het volgende seizoen.
Zowel in het gewest als nationaal telt dit moyenne.
- Nieuwe spelers of spelers met een officieel moyenne, welke aan het eind van het seizoen geen 4
partijen hebben gespeeld, zullen alsnog worden gecontroleerd op eventueel te hoog gespeeld
moyenne. Dit kan zelfs consequenties hebben voor een behaald kampioenschap.
- De moyennetabellen en klassen-opzet voor 2017-2018 zijn als bijlagen bij de uitnodiging van
deze vergadering meegestuurd.
Het bestuur bekijkt nog hoe we in ons district hier mee omgaan. Voorstel: Moyennegrens C1klasse 80 caramboles. Besluitvorming in de voorjaarsvergadering
8.1. Damescompetitie:
- De voorzitter vraagt de dames zich voor 1 april 2017 op te geven voor deze mooie wedstrijden.
(liefst eerder).
8.2. Avondcompetitie:
- De herzieningen zullen worden verwerkt per 31 december a.s.
- De voorzitter vraagt iedereen volledige medewerking om het aantal uitgestelde wedstrijden te
beperken. De wedstrijd mag ook op een eerdere datum worden gespeeld.
- Om veel zoekwerk te voorkomen graag van iedereen de medewerking om bij uitstel van
wedstrijden de klasse te vermelden.
Er mogen geen wedstijden worden uitgesteld na 12 maart 2017.
- De huidige moyennetabellen en moyennegrenzen per klasse staan op onze website.
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Vooral de spelers in C1 dienen hier goed te kijken naar het aantal te maken caramboles.
- Het aantal spelers per klasse voor 2017-2018 zal niet worden gewijzigd.
Eventueel in C4 ook met 4 spelers bij voldoende teams.
- De districtsfinales voor teams zullen worden gespeeld van 18 t/m 29 april 2017. De definitieve
datums volgen nog.
- De datums van de gewestelijke voorronden en finales zijn in de vergadering uitgereikt. De
betreffende verenigingen dienen deze z.s.m. door te geven aan de lokaalhouders.
B1-klasse bij de Biester, B2-klasse bij ’t Heukske, C2-klasse bij Kroon Groenlo, C3-klasse bij
Overkamp en C4-klasse samen met C5-klasse bij Olde Mölle Neede.
- Elk district heeft 2 afgevaardigden naar het gewest. In de A en C4-klasse hebben we 1 extra
afgevaardigde omdat wij als district de meeste teams in deze klassen hebben.
- Verenigingen waarvan teams uitkomen in de A-klasse hebben een brief van district Twente
betreffende samenvoeging A-Klasse in hun enveloppe. Graag ontvangen wij uiterlijk 24
december a.s. reactie hierop.
8.3. Huldigingen:
- Gezien het feit dat we geen jaar willen wachten met de huldiging m.b.t. de teamcompetitie
zullen we dat vanaf heden in de najaarsvergadering doen. De huldiging van de persoonlijke PKprestaties (NK) blijven we doen in de voorjaarsvergadering.
- Tijdens de landfinales hebben onderstaande teams een heel mooi resultaat behaald t.w.
In de A-klasse
Bousema 5
(4e)
In de C4-klasse
Mos 2
(2e)
De beide teams worden door de voorzitter namens het districtsbestuur van harte gefeliciteerd.
9. Persoonlijke Kampioenschappen. (JJ, PK-leider)
9.1. Stand van zaken Pk’s:
- De PK-leider geeft aan dat er geen noemenswaardige punten te vermelden zijn.
- De voorzitter doet een beroep op de leden zich massaal op te geven voor de Pk-wedstrijden.
9.2. Opgave deelneming Pk’s:
- Aanmelding deelname via internet en tevens directe betaling met Ideal gaat vooralsnog niet
door. Opgave en betaling blijven via de vereniging lopen.
9.3. Pilot Open Provinciale Kampioenschappen:
- Er is een proef gedaan met het spelen van een open provinciaal kampioenschap in het district
Brabant in de spelsoort driebanden klein. Iedereen kon hier aan meedoen.
In Brabant is echter geen PK maar een koppeltoernooi gehouden en dus niet representatief.
Wij zullen met collega districten (Doetinchem, Twente) en collega bonden (Haaksbergen,
Winterswijk en Lochem), overleggen of wij dit ook kunnen organiseren e.e.a. in de vorm van een
districtskampioenschap. Een mogelijk tijdvak zou mei-juni kunnen zijn.
10. Arbitrage. (MU, Arbitragezaken)
- De voorzitter feliciteert Johan Jansink en Marco Ubbink met het behalen van de “Licentie
Docent Arbitrage”. De heren mogen nu zelf de arbiterscursussen geven.
10.1. Arbiterskorps:
- Aanmelding arbiters voor de gewestelijke voorronden en finales blijft een probleem. Lang niet
alle finales zijn ingevuld en tevens zijn het altijd de zelfde mensen. Slechts enkelen stellen zich
regelmatig (ca. 2x per seizoen) beschikbaar, terwijl wij in ons district over een arbiterskorps van
45 mensen beschikken.
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10.2. Opleidingen:
- De arbiters coördinator vraagt mensen zich aan te melden voor een arbiterscursus in het
voorjaar 2017. Gezien de vele toegewezen finales aan ons district en het gegeven onder punt 10.1
hebben we een structureel tekort aan arbiters. Herhalingscursussen zijn ook mogelijk.
13. Rondvraag.
Waarom betaald Kroon Groenlo als klasse-sponsor de helft van het bedrag t.o.v. vorig seizoen?
De voorzitter geeft aan dat de lokaalhouder hierom heeft verzocht mede omdat de betreffende
klasse dit jaar minder teams herbergt.
Waarom wordt de ledenvergadering altijd bij Overkamp gehouden?
De voorzitter geeft als antwoord dat Harrie Overkamp onze hoofdsponsor is en wij daarvoor een
tegenprestatie willen leveren.
14. Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen voor haar- of zijn inbreng. Tevens wenst hij allen een plezierige
en sportieve voortzetting van het biljartseizoen.

Henny Vaanhold
Secretaris - KNBB Vereniging Carambole - District Berkel en Slinge.
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