NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING KNBB VERENIGING
CARAMBOLE DISTRICT BERKEL & SLINGE.
Gehouden op maandag 02 juni 2014 aanvang 20.00 uur bij
Café Biljart Overkamp - Vredenseweg 12 te Eibergen.
1. Opening.
Vicevoorzitter B.S.;
Namens het bestuur heet ik U allen van harte welkom op deze algemene voorjaarsvergadering
van ons district, in het bijzonder onze ereleden, leden van verdienste en sponsoren.
Aangezien we nog al een behoorlijk aantal punten hebben te behandelen, houd ik het kort.
Allereerst wil ik U verzoeken te gaan staan, voor een moment van stilte ter herdenking van de
leden, welke ons de afgelopen tijd zijn ontvallen.
Om hier meteen op in te haken, verzoek ik U bij een overlijden van één van onze leden, dit ook
mede te delen aan het bestuur, zodat we hieraan gepaste aandacht kunnen schenken.
Tot slot zou ik U willen verzoeken om iedereen, die het woord wil voeren niet te onderbreken,
maar hem of haar fatsoenlijk uit te laten spreken, zodat een ieder duidelijk kan horen, welke
vraag er wordt gesteld en of wat dies meer zij.
2. Mededelingen van het bestuur.
Vicevoorzitter B.S.;
Eerst een paar mededelingen van huishoudelijke aard. Ik ben telefonisch het best bereikbaar
vanaf 9.00 tot 12.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur, dit i.v.m. het doorgeven van spelers, welke
nog moeten worden toegevoegd in een team. Mocht U geen gehoor krijgen, dan tracht ik U zo
spoedig mogelijk terug te bellen. Wat betreft beantwoording van email- en of geschreven
berichten, geldt hetzelfde.
Het kopje koffie en één consumptie wordt U door het district aangeboden.
Heeft U allemaal de presentielijst getekend ?
Afmelding ontvangen van; Jan Wibbelink, Annitha Nijhof en Willy Paul.
Op de tafel hier naast de bestuurstafel staan de wedstrijdformulieren, welke U naar behoeven
mee kunt nemen.
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 de ontwikkelingen goed verlopen en
het bestuur opdracht heeft gekregen de voorgenomen wijzigingen door te voeren en diverse
reglementen, statuten etc. aan te passen door de verschillende hiervoor aan te stellen
disciplinecommissies.
Bij de uitnodiging voor deze vergadering heeft U een aantal bijlagen ontvangen, welke zullen
worden behandeld onder het daarbij behorende agendapunt.
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3. Notulen A.L.V. d.d. 18 november 2013 gehouden te Eibergen.
Vicevoorzitter B.S.;
3.1.1. Inhoudelijk. Geen op en of aanmerkingen.
3.1.2. Tekstueel. Geen op en of aanmerkingen.
De vise -voorzitter bedankt de secretaris voor het uitwerken van deze notulen.
4. Ingekomen en verzonden stukken.
Vicevoorzitter B.S.;
4.1. Er is wederom een brief per email en een aantal mondelinge opmerkingen ontvangen welke
het rookbeleid nog steeds aan de kaak stellen. Laten we hier duidelijk over zijn sinds de
invoering in 2008 ontstaan steeds weer de verschillende discussies echter, zijn wij als bestuur
hierin geen partij en kunnen wij de betrokkenen alleen maar vragen met respect voor alle
betrokkenen hiermee om te gaan.
4.2. Betreffende brief van BV de Driehoek – Lichtenvoorde.
Onze reactie is de volgende: als een speler het laatste of een aantal seizoenen niet heeft gespeeld
werd zijn moyenne als zijnde, dat van een nieuwe speler beschouwd.
Nu is men van mening, dat je als speler, ondanks het feit, wanneer men één of meerdere jaren
niet heeft gespeeld, toch met het bestaande moyenne van die speler weer moet beginnen,
uiteraard volgt wel herziening na vier partijen.
Even samenvattend betekent dit dus, dat deze spelers zich niet kunnen opgeven met een lager
moyenne dan het bestaande. Want uiteindelijk verleer je het biljartspelletje natuurlijk niet en er
kan altijd nog overleg plaatsvinden, wanneer blijkt, dat het moyenne echt niet haalbaar is.
Secretaris E.P.;
4.2. Verklaring van de financiële adviescommissie. Hierover later meer.
4.3. Vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging Carambole.
Verder geen ingekomen of uitgaande stukken.
5. Secretariële aangelegenheden.
Secretaris E.P.;
Op secretarieel gebied gaat alles zeer voortvarend en zijn er geen problemen te bespeuren.
Inmiddels is het secretariaat voor meer dan negentig procent gedigitaliseerd.
6. Financiële aangelegenheden.
De financiële aangelegenheden inclusief de boekhouding heb ik van Jan Paalman, welke het
penningmeesterschap ad interim heeft uitgevoerd, overgenomen. De F.A.C heeft op dat moment
de boeken gecontroleerd. E.P. geeft Guido Voskamp als woordvoerder van de F.A.C het woord.
Guido geeft aan dat de commissie geen onregelmatigheden is tegen gekomen en derhalve de
vergadering het advies geeft, het bestuur decharge te verlenen van haar financiële verantwoordelijkheden tot en met 31 december 2013.
E.P. geeft het woord aan B.S. deze heeft nogmaals een woord van dank aan Jan Paalman voor de
bewezen diensten en onderstreept deze dank met een mooie bos bloemen.
7. Ledenadministratie.
Vicevoorzitter B.S.;
7.1. Reeds eerder afgemelde leden worden met ingang van 31 juli 2014 uit de ledenlijst
verwijderd, dit i.v.m. de nieuwe contributietermijn die op 01 augustus ingaat.
7.2. Mutaties van nieuwe leden kunnen nu reeds worden ingevoerd maar gaan in op 01 augustus.
7.2. Geef iedere mutatie meteen door want zo kunnen we er voor zorgen dat het geheel
vlekkeloos verloopt.
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8. Bestuursverkiezing.
Vicevoorzitter B.S.;
Laten we beginnen met de Financiële Advies Commissie, Jan Wibbelink heeft aangegeven te
stoppen, de andere heren zijn aftredend maar zijn na onderling overleg bereid door te gaan.
De vraag aan u als vergadering is, wie wil tot de commissie toetreden? De heer Dick Elsman
geeft aan bereid te zijn tot de commissie toe te treden. De vergadering stemt unaniem voor zijn
toetreding.
Secretaris E.P.;
Aangezien er geen tegenkandidaten bij het bestuur zijn aangemeld, zullen we de volgende
vacatures in stemming brengen.
Voorzitter:
Bennie Stegeman
Het bestuur is van mening dat Bennie Stegeman een uitstekende kandidaat is voor het
voorzitterschap en stelt de vergadering voor Bennie te benoemen.
Vergadering is unaniem voor.
Vicevoorzitter:
Johan Jansink
Het bestuur stelt voor Johan Jansink tot vicevoorzitter te benoemen.
Vergadering is unaniem voor.
Penningmeester:
Ernst Ploum
Het bestuur stelt voor Ernst Ploum tot penningmeester te benoemen.
Vergadering is unaniem voor.
Arbitersconsul:
Marco Ubbink
Het bestuur stelt voor Marco Ubbink tot arbitersconsul te benoemen.
Vergadering is unaniem voor.
Voorzitter B.S.;
Namens ons allen gekozenen dank ik de vergadering voor het in ons gestelde vertrouwen en wij
zullen trachten onze taken zo goed mogelijk te vervullen.
9. Eindrapportage commissie Deegens.
Voorzitter B.S.;
Graag geef ik het woord aan Bennie Deegens voor een korte toelichting op de eindrapportage.
In eerste instantie verwijs ik een ieder naar de eindrapportage waarin alle conclusies duidelijk
verwoord zijn. Echter grijp ik graag deze gelegenheid aan een ieder erop te wijzen hoe belangrijk
het is dat wij met z’n allen onze sport c.q. hobby moeten dragen. Doen we dat niet dan zal de
toekomst er voor de biljartsport niet rooskleurig uitzien. Wij wensen het districtbestuur veel
energie en wijsheid voor de toekomst. (Zie bijlage 1.)
Voorzitter B.S.;
Mocht u vragen hebben voor de rondvraag gelieve dit in de nu volgende pauze aan onze
secretaris door te geven.
10. Huldiging Kampioenen.
Voorzitter B.S.;
Ja, dames en heren, het is weer tijd om spelers en teams te huldigen in verband met de prima
resultaten, welke zij tijdens de nationale en internationale wedstrijden hebben behaald.
Voor de tiende keer heeft het team van Etikon, onder de bezielende leiding van Bennie Deegens
en zijn opvolger Dinand Prinsen, beslag weten te leggen op het kampioenschap in de
Topteamcompetitie.
Het kan niet op ! Want tevens werd wederom de Europese titel voor teams in de wacht gesleept.
Ook de diverse topspelers, welke lid zijn van BV Ellenkamp, wisten op nationaal en
internationaal niveau, een flink aantal persoonlijke titels te veroveren. Heren, allen van harte
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gefeliciteerd met deze prima prestaties. Bennie en/of Dinand, mag ik jullie verzoeken naar voren
te komen en de attentie van ons district in ontvangst te nemen.
Tegelijkertijd kan ik U, voor diegenen, welke het misschien nog niet hebben gehoord,
mededelen, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om Bennie de versierselen
behorende bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau toe te kennen voor het vele
vrijwilligerswerk ten behoeve van de biljartsport, nationaal en internationaal.
Bennie nogmaals van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding !

Ook DBL -Holland Mineraal presteerde weer goed met een zesde plaats in de Driebanden
Eredivisie en in de Driebanden Bekercompetitie een mooie derde plaats. Heren, van harte
gefeliciteerd met deze prestaties en mag ik iemand vragen de attentie van ons district in
ontvangst te nemen.
Ja, mensen, we zijn er nog niet hoor ! Het team HCR Prinsen 1 werd kampioen in de Driebanden
1e divisie, hetgeen promotie naar de Eredivisie betekent. Alle heren, welke hier aan hebben
meegespeeld, van harte gefeliciteerd en mag ik één van U vragen de attentie van ons district in
ontvangst te nemen.
Tijdens de diverse persoonlijke kampioenschappen werden door spelers en speelsters van ons
district ook zeer goede resultaten behaald.
NK Ankerkader 57/2 – hoofdklasse en Bandstoten groot 1e klasse. In beide spelsoorten wist Hans
Klok van BV Overkamp een mooie derde plaats te behalen.
NK Libre klein – Topklasse. Hier behaalde Jacob Bergsma van BV Overkamp een
verdienstelijke derde plaats.
NK Driebanden klein – Hoofdklasse . Hier wist René ten Asbroek van BV ’t Stuupke een zesde
plaats te behalen.
NK Libre klein - Hoofdklasse jeugd. Ook in deze klasse werd een mooie prestatie geleverd door
Maik Bruil met een vierde plaats.
NK Damesbekercompetitie. De dames van het team BC Ivoor Groenlo wisten op een mooie
vierde plaats beslag te leggen.
NK Driebanden klein 1e klasse. Ik zeg, als klap op de vuurpijl, dat ik bijzonder trots ben, nu ook
weer een fantastische kampioen van Nederland, naar voren te mogen vragen, en wel Emon
Theissen van BC Ivoor Groenlo.
Namens het districtsbestuur nogmaals van harte gefeliciteerd en geeft U zich vooral allemaal in
grote getale op voor deelname aan de persoonlijke kampioenschappen, zodat we volgend jaar
weer diverse kampioenen kunnen begroeten.

Als we dan toch aan het huldigen en feliciteren zijn, wil ik de volgende personen hartelijk danken
met een prachtige bos bloemen voor hun werkzaamheden t.b.v. ons district.
Van het FAC:

Guido Voskamp – Rob Geensen – Jan Wibbelink

Tevens hebben twee leden een prachtige prestatie geleverd tijdens een invitatietoernooi voor
arbiters.
Jan Tijdink – in het kadertoernooi – een derde plaats (bloemen)
Mario Immink – in het driebanden groot een prachtige 1e plaats (bloemen)
Hopelijk, en dan denk ik even aan vorig jaar, hebben we niemand vergeten !
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Tot slot waren wij als bestuur van mening, dat onze hoofdsponsor en de klasse -sponsoren ook
wel eens weer in het zonnetje mochten worden gezet voor hun bijdrage, welke zij steeds weer
aan ons district ter beschikking stellen.
Ik wil dan ook graag op volgorde van klasse naar voren vragen: Peter Karssenberg (A) – Marc
Westendorp (B1) – Wim Tijink (B2) Frans Peterman (C2) – Henk Bok (C34 + C35) – Harrie
Overkamp (C1 + C33 + jeugd) en uiteraard als hoofdsponsor van ons district.
Beste mensen, hartelijk dank en we hopen nog vele jaren met U door te kunnen gaan.
11. Behandeling voorstellen.
11.1. Belangstelling invoer dagcompetitie.
De belangstelling is er wel maar niet overweldigend. Bij aanmelding van vijf of meer teams gaan
we van start? Vergadering gaat accoord.
11.2. Alle klassen gaan met ingang van het nieuwe seizoen over naar het twee punten systeem?
Vergadering gaat accoord.
11.3. Organisatie A -Klasse terug onder vlag van Berkel en Slinge? Vergadering gaat accoord.
11.4. P.K. finales terug naar 8 spelers en 3 speeldagen? Vergadering gaat accoord.
11.5. Kosten Inschrijving P.K. naar € 10,00 ? Vergadering gaat accoord.
11.6. Teams meer in mixpoules opgeven? Vergadering gaat accoord.
12. Competitie.
Vooraankondiging ! De reglementen zullen danig worden aangepast. Ze zullen beter leesbaar
worden en er zullen kleine wijzigingen worden aangebracht in de moyennetabellen.
De moyennetabellen bij ons zullen kleine wijzigingen ondergaan o.a. voor de kaderspelers in de
C1-klasse, welke kader 57/2 spelen. Wanneer hun moyenne boven de 15.00 komt, mogen ze de
competitie wel afmaken, echter eventueel in het gewest moet men gaan bandstoten. Het aantal in
de competitie te maken caramboles wordt niet hoger dan 270, ook al is het moyenne boven de
15.00 op dat moment (maar in het gewest dus niet).
Waarschijnlijk zal de C4-klasse terugkeren in de competitie van de KNBB.
Over de damescompetitie zal nog worden overlegd in het bondsbestuur i.v.m. veel protesten van
vele boze dames. PK dames verdwijnt echter wel !
De wedstrijdkalender voor het nieuwe seizoen staat reeds op de site.
In de bijlage m.b.t. het uitstellen van wedstrijden is per abuis nog een aftrek van 5 punten
vermeld, maar als alle klassen het twee puntensysteem gaan gebruiken vervalt dit uiteraard.
Waarom de afschaffing van het 12 puntensysteem ? Wij kregen heel veel klachten, dat teams,
welke tijdens wedstrijden maar 8 of 9 punten haalden, toch heel gemakkelijk kampioen konden
worden.
Dringend verzoek ook van de KNBB om in alle klassen het normaal gebruikelijke
tweepuntensysteem te hanteren of het matchpuntensysteem (A -klasse).
Dan wil ik nog even de dag -competitie onder uw aandacht brengen. Volgens de hiervoor
samengestelde commissie zijn er tot nu toe heel weinig reacties geweest. Geef mensen, welke
i.p.v. ’s avonds wel op een middag willen en kunnen biljarten, zo spoedig mogelijk op. Er wordt
in de dag -competitie gespeeld met de zelfde moyennetabellen als bij de senioren -competitie.
Misschien wil Jan Eijsink hier nog iets meer over mededelen.
Het Kompsos -systeem wordt zeer waarschijnlijk voor de aanvang van het nieuwe seizoen nog
vervangen door Biljartpoint. Nadere informatie hoort U zo snel mogelijk van ons.
Waar ik echter nog wel even op wil wijzen, is het volgende: er moet wel terdege een
wedstrijdformulier worden ingevuld, zodat het uitspelende team een kopie mee kan nemen.
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Wilt U er nog eens bij de teamleiders op aandringen, dat de hoogste serie juist wordt ingevuld.
Dan kom ik nu nog even terug bij het onderdeel huldiging. We hebben namelijk nog een aantal
districtskampioenen, welke hun medailles nog niet hebben ontvangen.
In de B1-klasse is dit het eerste team van BV ’t Stuupke. Heren mag ik jullie vragen naar voren
te komen om de medailles in ontvangst te nemen.
Hennie mag ik je tevens nog een vijftal ballpoints uitreiken voor het derde team van jullie
vereniging, welke als beste tweede van de C3-klasse, een afvaardiging naar het gewest wist te
veroveren.
In de C1A-klasse is dit het eerste team van BV Ons Huis. Heren mag ik ook jullie vragen naar
voren te komen en de medailles in ontvangst te nemen.
In de C1B-klasse is dit het eerste team van BV van Otten. Heren, mag ik jullie ook vragen, als
nieuwkomer dit seizoen en meteen kampioen geworden, naar voren te komen en de bijbehorende
medailles in ontvangst te nemen.
Tot slot in de A-klasse het eerste team van Driebanden Lochem. De tweede plaats in de
competitie, welke onder regie van District Doetinchem werd gespeeld, betekende jullie
kampioenschap van ons district. Mag ik ook jullie naar voren te vragen en de medailles in
ontvangst te nemen.
De volgende teams hebben de gewestelijke voorronden in hun klasse weten te winnen en gingen
dus verder naar de gewestelijke halve finale en/of finale.
B1-klasse (gew. finale) – BVV ’75 1C1-klasse (gew. finale) – Van Otten 1
C2-klasse (gew. halve finale)
Olde Mölle Neede 3 – BVV ’75 2 – Mos 1
C2-klasse (gew. finale) – Olde Mölle Neede 3 (tevens gew. kampioen)
C3-klasse (gew. halve finale) Stuupke 3 – Dwars 4 – Ellenkamp 5
C3-klasse (gew. finale) – Ellenkamp 5 (eveneens gew. kampioen)
Damescompetitie (gew. finale) – Damesteam BC Ivoor Groenlo
Inmiddels zijn deze wedstrijden gespeeld en kan ik U mededelen, dat de volgende teams zich
hebben geplaatst voor de nationale finale:
B1-klasse (nat. finale) – BVV ’75 1
C2-klasse (nat. finale) – Olde Mölle Neede 3
C3-klasse (nat. finale) – Ellenkamp 5
Namens het districtsbestuur wens ik de teams heel veel succes tijdens de nationale finales eind
deze maand in Nieuwegein.
Dan nog even een mededeling c.q. uitnodiging: de KNBB organiseert op maandag 30 juni a.s. in
Nieuwegein een vrijwilligers -dag met een gezelligheidstoernooi. Mocht U hiervoor in
aanmerking willen komen, geeft U dit dan even per email door aan mij voor vrijdag 6 juni a.s.
met een team van drie of vier personen.
De ontvangst is om 10.00 uur – aanvang 10.30 uur. Rond 16.30 uur zal de dag worden afgesloten
met een gezamenlijke barbecue.
Uw teamopgaven dienen uiterlijk zondag 29 juni a.s. in mijn bezit te zijn !!
U kunt de moyennes van alle spelers vinden op de site van ons district onder “Competitie” –
Officiële moyennes.
Deze gelieve U ook te hanteren, want ze kunnen iets verschillen met de resultaten, welke op de
moyennelijst staan, welke U in Uw enveloppe heeft ontvangen, omdat deze lijst andere
afrondingen kent dan het Kompsos -systeem van de KNBB.
Op deze lijsten “Officiële -moyennes” staan spelers, welke nog geen vier of minder wedstrijden
hebben gespeeld, vermeld zonder sterretje. Dit betekent, dat hun moyennes opnieuw zijn
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berekend en een nieuw aanvangsmoyenne hebben gekregen, door het hoogste en het laagste
moyenne bij elkaar op te tellen en te delen door twee.
Zo zijn we dan aan het eind van mijn verslag van het seizoen 2013-2014 gekomen. Mochten er
nog nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, dan zullen wij U daarover direct per email berichten.
13. Persoonlijke kampioenschappen.
Er hebben in het seizoen (2013-2014) 280 leden meegedaan aan de persoonlijke
kampioenschappen van het district. Dit mag wel meer worden.
Volgens mij zijn de voorronden en finales goed verlopen ik heb geen klachten binnen gekregen.
Mochten er toch nog op/of aanmerkingen zijn dan hoor ik dat graag.(dit om eventuele
verbeteringen aan te brengen).
Dit seizoen hebben wij de finales met 6 deelnemers in twee dagen gespeeld maar wat ik zo
gehoord heb is dit in het algemeen niet zo goed bevallen van daar het voorstel om in het nieuwe
seizoen weer met 8 deelnemers te gaan spelen en wel in drie dagen.
Opgave via de website van het district en alleen via de vereniging dit i.v.m. de betaling
Men kan dan ook alleen via de vereniging betalen deze krijgt te zijner tijd een nota van de
penningmeester. (het opgave formulier staat op de site deze kan men downloaden invullen en
mailen of opsturen naar de PK leider van het district.(adres staat op het formulier).
De districtranglijst staat op de site, zodat iedereen kan zien in welke klasse men mag inschrijven,
Als het moyenne in blauw is aan gegeven moet men deze hanteren.
Bij opgave van deze lijsten gebruik maken, zodat spelers niet verkeert worden ingedeeld.
Uiterste inschrijf en datums van de finales staan op de site onder PK rooster 2014-2015.
Afmelden kan tot een week voorafgaand aan de voorronden. Wanneer men zich heeft opgegeven
voor deelname aan de PK -voorronden en men meld zich toch af, dan ontvangt men het inschrijfgeld niet terug. (tenzij een goede reden hier voor is.)
Afmelding voor een districtsfinale moet 48 uur voor de aanvang van die finale in mijn bezit zijn,
vanwege het regelen van reservespelers. Dus voor woensdag 18.00 uur. Bij te laat afmelden is
men een boete van € 25.00 verschuldigd.
Als er poules van vier deelnemers zijn kan dit op één biljart zodat ook lokaliteiten met één biljart
voorronden kunnen organiseren.
14. Arbitrage.
Dit seizoen hebben wij twee cursussen arbiters opleiding gegeven en wel één voor clubarbiter en
één voor gewestelijke arbiter
Voor de cursus clubarbiter hebben zich 8 kandidaten aangemeld hiervan is er een vroegtijdig
door ziekte afgevallen en zijn er vier geslaagd voor het examen en wel
Miranda Muller Kobold, Wim Sak, Kevin Broekhuis en Tonnie Ars.
Voor de cursus gewestelijke arbiter hadden wij 6 deelnemers uit ons district 1 uit het district
Doetinchem e.o. en 1 uit district Twente deze zijn allemaal geslaagd uit ons district zijn dat
Marco Ubbink, Wim Lammers, Bennie Wubbels, Henk Droppers, Cor Zorn en Johan Jansink.
Bij voldoende deelname zal er dit seizoen weer een cursus clubarbiter worden gegeven.
Het afgelopen seizoen is alles wat betreft de arbitrage redelijk goed verlopen. Alleen zijn er te
weinig opgaven en is het iedere keer weer zoeken naar voldoende arbiters voor de finales.
De opzet voor de opleiding arbiter is eerst 6 lessen voor clubarbiter,
dan 6 lessen voor districtarbiter en vervolgens met een tussen tijd van twee jaar
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6 lessen voor gewestelijke -arbiter.
Het is de bedoeling om in het najaar weer een bijeenkomst te houden voor de arbiters.
Even nog aandacht voor het volgende. Bij districtsfinales worden de arbiters door de
organiserende vereniging geregeld. Hier staat een vergoeding van € 215,50 voor de arbiters en €
42,50 voor de wedstrijdleiding. Moet er reisgeld betaald worden, dan is dat voor rekening van de
organiserende vereniging. ( Dit betaalt het district niet meer uit.)
Wat betreft het organiseren van een gewestelijke finale en nationale voorwedstrijden worden de
arbiters geregeld door de arbiters -coördinator van het district.
Hier krijgt men wel reiskosten voor en wel alleen die gene die rijd.(zie voor vergoeding de site
onder arbitrage.
15. Jeugd.
Zou ik daadwerkelijk een verslag moeten maken voor wat betreft het jeugdbiljarten in ons district
dan zou ik snel klaar zijn, met alle respect voor een paar mensen die zeer bevlogen zijn met het
jeugdbiljarten, is daar naast ook niets meer over van wat eens onze trots was.
Wij als districtbestuur hebben ons als doel gesteld het jeugdbiljarten op te pakken en de jeugd te
gaan enthousiasmeren voor onze mooie sport, als we alles goed voorbereid hebben zult u van ons
horen want hoe we ook draaien zonder u kunnen we ……………………………niets.
16. Rondvraag
16.1. Voorzitter B.S.;
Mochten er nog onder u nog ondernemers zijn die op de site van Berkel & Slinge genoemd
willen worden dan kan dit al voor € 1,- per week c.q. € 50,- per jaar.
Denk er niet te lang over, vol is vol.
16.2. Bennie Deegens.;
Neemt deze gelegenheid nog even te baat om het belang van het naleven van reglementen te
benadrukken en uiteraard heeft Bennie gelijk want als we allemaal de reglementen aan onze
Laars lappen dan wordt overal al heel snel een zootje.
17. Sluiting.
De voorzitter Bennie Stegeman bedankt alle aanwezigen voor hun komst, deelname en inbreng
aan deze vergadering en wenst allen een behouden thuisreis.

Lochem, vrijdag 5 september 2014
Ernst Ploum
Secretaris - KNBB Vereniging Carambole - District Berkel en Slinge.
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Bijlage 1.
EINDRAPPORT VAN DE COMMISSIE VAN ADVIES
DISTRICT BERKEL EN SLINGE
Na behandeling van de tussenrapportage van de commissie in de ALV van het district Berkel en
Slinge d.d. 18 november 2013 en een nadien gehouden gesprek met het bestuur van het district,
treft u hieronder het eindrapport van de commissie aan.
Interview verenigingen.
In de bovenvermelde ALV stemde de vergadering in met het voorstel om nog meer verenigingen
te interviewen. Echter heeft geen van de verenigingen van de mogelijkheid om geïnterviewd te
worden gebruik gemaakt.
De commissie adviseert daarom het bestuur om alsnog een vragenlijst op te stellen en die aan alle
aangesloten verenigingen ter beantwoording toe te zenden. Als leidraad voor de te stellen vragen
zou gebruik kunnen worden gemaakt van de in de tussenrapportage genoemde speerpunten.
Er zou een kleine werkgroep kunnen worden gevormd, die belast wordt met de inventarisatie
van de ingekomen antwoorden.
Meerjarenbeleidplan.
Met een dergelijke inventarisatie heeft het bestuur een goed beeld wat er leeft bij de verenigingen
en wat de wensen zijn. Op basis hiervan kan dezelfde werkgroep, eventueel bijgestaan door een
externe deskundige, een concept meerjarenbeleidplan opstellen. Indien hiermee na de
zomervakantie een start wordt gemaakt, zou dat concept in de najaarsvergadering kunnen worden
behandeld en vastgesteld. Geadviseerd wordt een beleidsplan voor de komende drie jaar op te
stellen en daarin tevens een meerjarenbegroting op te nemen.
Daarmee heeft het bestuur een instrument in handen om op gestructureerde wijze beleid te
ontwikkelen, waarvoor bij de aangesloten verenigingen een breed draagvlak bestaat.
Jaarlijks dient een meerjarenbeleidplan te worden geëvalueerd en eventueel te worden aangepast
in verband met onvoorziene ontwikkelingen.
Bestuur.
Aan de oproep van het bestuur om kandidaten voor te dragen voor een bestuursfunctie is tot op
heden geen gehoor gegeven. Daarmee vormt district Berkel en Slinge geen uitzondering, want
ook in andere districten blijkt het steeds moeilijker te worden om vacatures op te vullen. Toch
gaan de leden dan voorbij aan de extra -belasting die dit voor de zittende bestuurders betekent en
dit met name als een bestuurder noodgedwongen een dubbel -functie op zich moet nemen. Op
deze wijze is een bestuur kwetsbaar en kan ook gevolgen hebben voor de continuïteit. Het is te
hopen dat de verenigingen hun verantwoordelijkheid in deze nemen door alsnog kandidaten ter
benoeming voor te dragen. De commissie wijst er uitdrukkelijk op dat de aanbevelingen in de
tussenrapportage in de praktijk slechts tot uitvoering kunnen worden gebracht bij uitbreiding van
het aantal bestuursleden.
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Commissies.
Tijdens een gesprek met het bestuur is gebleken dat men hoge prioriteit wil geven aan het
opzetten van jeugdbeleid en ledenwerving/p.r. / communicatie.
Met de huidige bezetting van het bestuur zal dat niet lukken. Wel zouden commissies kunnen
worden ingesteld om een en ander op de rit te zetten onder verantwoordelijkheid van een
bestuurder met de betreffende portefeuille.

Tot slot
Zoals in het begin van onze rapportage is aangegeven vergrijst het ledenbestand bij de meeste
KNBB -verenigingen snel. Wil de georganiseerde biljartsport ook in de toekomst behouden
blijven, dan ligt hier voor zowel het district als de daaronder ressorterende verenigingen een taak.
Ook het landelijk bestuur is bezig om de biljartsport aantrekkelijk te maken voor een breed
publiek. Het moet voor allen een uitdaging zijn om de ledendaling stop te zetten en met elkaar te
streven naar behoud van onze mooie sport, nu en in de toekomst.
Wij hopen met onze rapportage een bijdrage te hebben geleverd aan de discussie in de
ledenvergadering over het toekomstige te voeren beleid.
Twello, 18 mei 2014
Met vriendelijke groet,
De commissie van advies,
Bennie Deegens, voorzitter
Martin Mulder, lid
Jan Paalman, lid
Gerrit van de Put, lid
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