Najaarsvergadering 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
KNBB VERENIGING CARAMBOLE
DISTRICT BERKEL & SLINGE.
Gehouden op maandag 30 november 2015 om 20.00 uur bij
Cafe Biljart Overkamp aan de Vredenseweg 12 te Eibergen.
Afwezig: BV Kroon Eibergen, BV Gebrande Waateren, BV de Driesprong, BV de Leeuw,
BV Westenesch, BV de Barbier, BV de Gracht, BV de Groene Jager.
Afmelding ontvangen van: BV de Driesprong, BV de Leeuw, Willy Paul, Rob Geensen,
Guido Voskamp.

1. Opening. Door de voorzitter Bennie Stegeman (B.S).;
Namens het bestuur heet ik U allen van harte welkom op deze najaarsvergadering van ons
district, in het bijzonder onze ereleden, leden van verdienste en sponsoren. Dan wil ik U nu
verzoeken te gaan staan, voor een moment van stilte ter herdenking van de leden, welke ons de
afgelopen tijd zijn ontvallen.
2. Mededelingen en vaststellen agenda. (voorzitter / secretaris)
2.1. B.S. Eerst een paar mededelingen van huishoudelijke aard. Onder punt 8 willen wij het
hebben over communicatie in de algemene zin van het woord. Dan kunnen we hiermee de agenda
vaststellen.
2.2. Ik kan u mededelen dat Geert Wolsink nog ernstig ziek is en wij proberen om maandelijks
contact met hem te hebben, overigens zijn de benefietdagen welke door de B.C. de Olde Mölle
voor Geert georganiseerd zijn een groot succes geweest, vanaf deze plaats dank aan allen die hun
medewerking verleenden.
2.3. B.S. Indien er mensen zijn die mij telefonisch willen spreken dan kan dat het beste tussen
09.00 en 15.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur op mijn vaste telefoonnummer. Mocht U geen
gehoor krijgen, dan zal ik U zo spoedig mogelijk terug te bellen.
2.4. B.S. Heeft u allen de presentielijst getekend?
2.5. De wedstrijdformulieren hier naast op tafel kunt u naar behoefte meenemen.
2.6. De kop koffie en een verdere consumptie woorden u aangeboden.
3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 08 juni 2015.
3.1. Inhoudelijk:
Geen op en of aanmerkingen.
3.2. Tekstueel:
Geen op en of aanmerkingen.
De voorzitter bedankt de secretaris (Ernst Ploum) voor het samenstellen van deze notulen.
4. Ingekomen en verzonden stukken. (voorzitter / secretaris)
4.1. Wij hebben een aantal gestelde vragen ontvangen; deze hebben we naar beste weten
beantwoord en hopelijk zijn ze allemaal naar tevredenheid en goed ontvangen.
Verder geen ingekomen en verzonden stukken, ook niet bij de secretaris.
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5. Ontwikkeling fusie KNBB / KVC. (voorzitter)
Over de stand van zaken bij de KNBB – Vereniging Carambole op dit moment, met betrekking
tot een nieuw te vormen structuur kan ik U mededelen, dat er nog steeds overleg plaats vindt over
uiteenlopende onderwerpen. Ledenwerving is het grootste probleem o.a. voor het verkrijgen van
subsidie.
Om de aantrekkelijkheid van onze sport te vergroten wordt er een proef gedaan met het spelen
van een provinciaal kampioenschap in twee districten, zowel voor persoonlijk als teams hieraan
Hier komen we onder ”Competitie” nog op terug.
Mochten deze een positief resultaat opleveren, kan er ook voor onze provincies Gelderland en
Overijssel zo’n kampioenschap worden gespeeld.
In verband met bezuiniging wordt de landsfinale voor de A-klasse (driebanden groot) decentraal
gespeeld.
De moyennetabellen zullen nog eens weer onder de loep worden genomen.
6. Bestuurlijke zaken. (voorzitter / secretaris)
6.1. Ledenadministratie. (voorzitter)
Dringend verzoek aan alle secretarissen om de ledenlijst van Uw vereniging te controleren en alle
benodigde gegevens hierin te verwerken. Het komt namelijk toch nog regelmatig voor, dat
bepaalde email -adressen, telefoon en mobiele nummers onjuist zijn. Geef iedere wijziging (hoe
klein ook) door aan de KNBB en/of aan mij, zodat de juiste gegevens op de ledenlijsten staan.
Heeft U eventuele klachten, geef deze door aan mij, zodat ik ze meteen door kan spelen naar het
bondsbureau of Biljartpoint.
De eventueel ontbrekende gegevens heeft U in Uw enveloppe ontvangen !
6.2. Aftreedschema. (voorzitter)
De einddata is zo aangepast, dat niet twee personen gelijktijdig het bestuur zullen verlaten!
Voorzitter:

Bennie Stegeman (2017)

Vicevoorzitter:

Johan Jansink (2016)

Penningmeester:

Ernst Ploum (2015)

Arbitersconsul:

Marco Ubbink (2018)

FAC -commissie:

Allen (2017)

Secretaris:

Ernst Ploum (2015)

We hebben helaas twee vacatures, aangezien Ernst te kennen heeft gegeven per 01 juli 2016 te
stoppen met zijn bestuursfuncties, te weten secretaris en penningmeester.
Kandidaten voor de functies secretaris en penningmeester worden verzocht zich aan te melden bij
het bestuur. Wij danken de vergadering voor het in ons gestelde vertrouwen en zullen trachten
onze taken zo goed mogelijk te blijven vervullen.
6.3. Secretarieel. (secretaris)
Het woord is aan Ernst Ploum.
Op secretarieel vlak heb ik niets bijzonders te melden. Dat wat ik te melden heb, heeft met de
financiën te maken en komt in het volgende agendapunt aan de orde.
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7. Financiële aangelegenheden. (penningmeester).
Op dit moment kunnen wij gelukkig zeggen dat de financiële ontwikkeling gunstig is, de
uitgaven blijven tot dusverre binnen de begroting en de inkomsten zijn weer op een positief
niveau. Wat echter zorgen baat is het betaal gedrag van een aantal verenigingen, welke dit zijn
hoef ik hier niet te benadrukken de verenigingen waar het om gaat weten het zelf wel al te goed.
Het mag toch niet zo zijn dat binnen een vereniging weken en soms maanden achter de centen
aan moet zitten maar, genoeg gezeurd ik ga ervan uit dat het beter word.
8. Communicatie. (voorzitter)
Regelmatig ontvang ik mailtjes van spelers, welke met een probleem zitten. Deze worden dan
ook, indien mogelijk, snel beantwoord. Ik wil jullie echter verzoeken dit in het vervolg door jullie
wedstrijd- of teamleider te laten doen, nadat het probleem met hen is besproken.

Pauze…………………..

9. Behandeling voorstellen bestuur. (voorzitter)
9.1. Voorstel: het spelen van de districtsfinales ter bepaling van de afvaardigingen (na overleg
accoord)
9.2. Vraag: wat is uw mening over de huidige moyennetabellen en moyennegrenzen? Na een
bewogen discussie moet het bestuur de conclusie trekken dat de leden het graag zouden zien als
de oude moyennetabellen weer ingevoerd zouden worden.
9.3. Voorstel: vooral aanpassing ondergrens B1-klasse? Met ingang van het seizoen 2016-2017.
9.4. Voorstel: eventueel invoering C3-klasse met vier spelers? Na stemming zijn de leden het
niet eens met dit voorstel en gaat dit voorstel dus niet door.
10. Competitie. (voorzitter)
10.1. B.S. Het competitieseizoen 2016-2017 gaat in de week van 06 september 2016 van start.
10.2. De eerste PK. week zal dan plaats vinden in de laatste week van augustus.
10.3. Damescompetitie, B.S. vraagt de dames zich voor 1 april 2016 a.s. op te geven voor deze
mooie wedstrijden (liefst eerder). We hebben als district twee voorronden t.w. in Eibergen en
Lichtenvoorde en de finale in Groenlo.
10.4. Avondcompetitie.
Na een aantal kleine problemen bij Biljartpoint, kan ik nu wel zeggen het werkt prima wanneer U
toch nog problemen tegenkomt, geeft dit dan meteen aan mij door.
De herzieningen zullen worden verwerkt per 31 december a.s. - Moyennelijsten ontvangt iedere
vereniging en worden op de site geplaatst.
Over de prijzen voor de klasse- en districtskampioenen zijn we ons nog aan het beraden.
Het aantal afvaardigingen naar het gewest zijn bekend – na bespreking zal ik ze zo spoedig
mogelijk op de site plaatsen. Tevens kan ik U de data mededelen van de gewestelijke voorronden
finales en nationale finales (zie ook wedstrijdkalender).
Vanaf 1 januari 2016 zal ik het boetesysteem toch weer ter hand nemen i.v.m. diverse verkeerde
handelingen etc. Wellicht zou het belangrijk zijn, dat men het competitiereglement eens op een
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ledenvergadering van Uw vereniging bespreekt. Voor het seizoen 2016-2017 zullen we de
competitie dusdanig indelen, dat er na 11 december 2016 geen PK- zowel als competitie zal zijn
i.v.m. diverse toernooien. Misschien zullen we een week eerder moeten beginnen dan dat we
gewend waren. Carnaval week moet vrij blijven voor inhaalwedstrijden. Tevens zullen we de Aklasse weer, zoveel mogelijk, wedstrijden laten spelen als in het seizoen 2014-2015.
10.5. Provinciaal kampioenschap
Zoals eerder in deze vergadering reeds aangekondigd zullen we misschien in de toekomst
provinciale kampioenschappen gaan spelen. In de districten Noord-Holland en Noord-Brabant
worden deze als proef gespeeld. Mocht dit in deze districten c.q. provincies een succes zijn, dan
zal er ook in de andere provincies een proef worden gedaan. Wij wachten rustig af.
11. Persoonlijke Kampioenschappen. (Johan Jansink)
11.1. Wij willen u voorstellen accoord te gaan met het volgende; wij willen graag de
aanvangstijden van de persoonlijke kampioenschappen op door de weekse dagen verplaatsen van
19.00 naar 19.30 uur. De vergadering is unaniem accoord met dit voorstel.
11.2. Het moment waar we ook de persoonlijke kampioenschappen in Biljartpoint kunnen
verwerken zal wel nog even op zich laten wachten. Dan geef ik nu het woord aan Marco Ubbink.
12. Arbitrage. (Marco Ubbink)
Voor wat betreft het onderdeel arbitrage zijn we als bestuur zeer tevreden, zeer recent hebben we
er weer twee gediplomeerde arbiters bij gekregen. Meer heb en kan ik U niet melden.
13. Rondvraag.
13.1. Vraag van Leo Klein Sessink, BV de Peppel over programma B1-klasse, dit zullen we
meenemen bij de indeling voor het nieuwe seizoen.
14. Sluiting.
Aan het eind van deze najaarsvergadering willen we iedereen bedanken voor haar- of zijn
inbreng. Tevens wensen wij U allen alvast hele fijne kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar en
vooral een sportieve en gezellige voortzetting van het biljartseizoen. Wel thuis en tot ziens !

Lochem, dinsdag 5 januari 2016
Ernst Ploum
Secretaris - KNBB Vereniging Carambole - District Berkel en Slinge.
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