Voorjaarsvergadering 2016

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
KNBB VERENIGING CARAMBOLE
DISTRICT BERKEL & SLINGE.
Gehouden op maandag 06 juni 2016 om 20.00 uur bij
Cafe Biljart Overkamp aan de Vredenseweg 12 te Eibergen.
Afmelding ontvangen van: Jan Paalman, Brian te Braak, Martin van Rhee, Sandra Dieker, Paul
Barink en Leo Klein Sessink.

1. Opening. Door de voorzitter Bennie Stegeman (B.S).;
Dames en Heren, namens het bestuur heet ik U allen van harte welkom op deze algemene
voorjaarsvergadering 2016 van ons district, in het bijzonder onze ereleden, leden van verdienste
en sponsoren.
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.
Helaas moet ik U mededelen, dat Geert Wolsink nog steeds ernstig ziek is en zijn geplande reis
naar Amerika heeft moeten annuleren. Wij wensen Geert, Carla en familie veel sterkte.
Ook wil ik namens mijn dochter en familie iedereen bedanken voor de blijken van medeleven na
het overlijden van mijn schoonzoon.
2. Mededelingen en vaststellen agenda. (voorzitter / secretaris)
2.1. Eerst een paar mededelingen van huishoudelijke aard, het kopje koffie en één consumptie
krijgt U door het district aangeboden. Heeft U allemaal de presentielijst getekend ?
2.2.Toevoeging agenda; punt 6.4 – communicatie.
2.3. Op de tafel staan de wedstrijdformulieren, welke U naar behoeven mee kunt nemen.
2.4. Tevens hebben we een nieuwe klassensponsor voor de C1-klasse, voorheen was dat Harrie
Overkamp hij blijft uiteraard wel de hoofdsponsor en klassensponsor van de C3-klasse.Door
bemiddeling van wordt dit nu Robert Overbeek – Café Bar ’t Stuupke. Harrie bedankt voor de
jarenlange sponsoring van de C1-klasse en Robert bedankt voor de overname. Hier komen we
straks nog op terug !
3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 30 november 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.
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4. Ingekomen en verzonden stukken. (voorzitter / secretaris)
4.1. Ontvangen een afmelding van “ Biljart Vereniging De Groene Jager ”.
4.2. Sluiting Café ’t Haantje te Neede – verplaatsing naar andere lokaliteit !
4.3. Afmelding BV Mos i.v.m. de ziekte van Johan Broekhuis wordt de vereniging overgeplaatst
4.4. Afmelding BV ’t Zwijntje ’68 i.v.m. te weinig spelers – tot op heden nog niet afgemeld !
4.5. Echter kan ik U ook een nieuwe vereniging presenteren namelijk BV de Zonnehoek uit
Sinderen, deze zullen met twee teams mee gaan spelen.
5. Ontwikkeling fusie KNBB / KVC. (voorzitter)
5.1. 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
wordt gepleegd over diverse zaken. Ledenwerving is het grootste probleem o.a. met het
verkrijgen van subsidie.
5.2. Er wordt een proef gedaan met het spelen van een provinciaal kampioenschap in twee
districten, zowel voor PK als teams. Iedereen kan hier aan meedoen. In de provincie NoordHolland is het een flop geworden en Brabant is nog afwachten, wat het oplevert.
5.3. In verband met bezuiniging wordt de landsfinale voor de A-klasse (driebanden groot)
decentraal in Den Haag gespeeld.
5.4. De moyennetabellen zijn door de commissie in overleg met de districtswedstrijdleiders
nogmaals bekeken en blijven landelijk voor het seizoen 2016-2017 hetzelfde. Wij hebben ze na
overleg met uw wedstrijdleiders enigszins gewijzigd. Komt onder “Voorstellen bestuur” aan de
orde.
5.5. Er komt eventueel dit seizoen een C5-klasse met vier spelers bij en tevens zijn de
moyennegrenzen van de klassen aangepast. De aantallen caramboles blijven hetzelfde, omdat
aanpassing hiervan een probleem is bij Biljartpoint (er is nog overleg)
5.6. Het e.e.a. heeft te maken met wijzigingen van het systeem voor de totale invoering van de
PK in Biljartpoint voor het seizoen 2017-2018. Onder “Competitie” komen we hier op terug !
Door al de veranderingen zullen er een aantal wijzigingen moeten worden aangebracht in ons
districtsreglement, zodat alles een beetje makkelijker is te lezen. Waarschijnlijk kunnen we het
aangepaste reglement voor de najaarsvergadering reeds op onze site plaatsen.
6. Bestuurlijke zaken. (voorzitter / secretaris)
Als voorzitter heb ik gemeend mijn mede -bestuursleden een bloemetje aan te bieden voor de
vele uren, en dat is een groot aantal, welke zij voor de biljartsport in ons district bezig zijn, waar
een groot aantal leden echt geen weet van heeft. Heren bedankt !
Ook willen wij namens alle biljarters, als dank voor hun bijdrage, onze hoofdsponsor en de klasse
sponsoren een bloemetje aanbieden.
 Harrie Overkamp
hoofdsponsor + C3-klasse
 Peter Karssenberg
A-klasse.
 Marc Westendorp
B1-klasse.
 Wim Tijink
B2-klasse.
 Robert Overbeek
C1-klasse.
 Frans Peterman
C2-klasse.
 Henk Bok
C4 + C5-klasse.
Heren onze oprechte dank.
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6.1. Ledenadministratie.
Dringend verzoek aan alle secretarissen om de ledenlijst van de vereniging te controleren en alle
benodigde gegevens hierin te verwerken.
Wijziging van email -adressen, telefoon en mobiele nummers zijn zeer belangrijk. In Uw envelop
vindt U een lijst van leden, waarvan niet alle gegevens bekend zijn, alsmede een recente KNBB
ledenlijst. Geef iedere wijziging, hoe klein ook, door aan de KNBB en/of aan mij, zodat de juiste
gegevens bekend zijn. Leden aan- en eventueel afmelden kunt U tot 31 juli 2016 a.s. doorgeven
mag op elk gewenst moment, dus s.v.p. niet wachten tot het laatst moment.
6.2. Aftreedschema.
De einddata zijn zodanig aangepast, dat niet twee personen gelijktijdig het bestuur verlaten.
Voorzitter – Competitie - LA:
Vicevoorzitter – PK - Arbitrage:
Penningmeester:
Secretaris:
Arbitrage – Competitie - PK:
FAC -commissie:

Bennie Stegeman (2017)
Johan Jansink (2019)
Henny Vaanhold (2019)
Henny Vaanhold (2019)
Marco Ubbink (2018)
Allen (2017)

Aangezien Johan aftredend, maar herkiesbaar is, wil ik U vragen om Johan te herbenoemen voor
de volgende drie jaren. Johan wordt eenstemmig herkozen.
We hebben twee vacatures, aangezien Ernst te kennen heeft gegeven ook te stoppen met het
secretariaat.
Uw bestuur heeft Henny Vaanhold bereid gevonden beide functies over te nemen. Ik neem aan,
dat de algemene ledenvergadering hiermede accoord kan gaan. Ij stemming wordt ook Henny
eenstemmig aangenomen voor deze functies. Dan heet ik Henny van harte welkom in ons
bestuur.
Wij danken de vergadering voor het in ons gestelde vertrouwen en zullen trachten onze taken zo
goed mogelijk te blijven vervullen.
6.3. Verslag secretaris.
Het woord is aan de ex -secretaris, deze geeft aan dat secretarieel alles prima loopt en er dus geen
onderwerpen zijn waar we ons nu druk over zouden moeten maken. Bedankt voor alles.
6.4. Communicatie.
U kunt ten allen tijden telefonisch contact met Uw districtsbestuursleden opnemen. Echter een
dringend verzoek dit wel tijdig te doen en niet op het laatste moment. Stuur een email en U krijgt
zo spoedig mogelijk antwoord, zowel verenigingsbestuursleden als spelers.
7. Financiële aangelegenheden. (penningmeester).
In de envelop vindt U de voorlopige balans en resultatenrekening over het seizoen 2015- 2016.
Voor het overige geef ik het woord aan Ernst.
E.P. Op dit moment kunnen we stellen dat de financiële situatie en ontwikkeling positief is, de
uitgaven blijven binnen de begroting en de inkomsten zijn weer op een positief niveau.
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Met andere woorden de definitieve jaarrekening zal aan het eind van het seizoen (over 4 weken)
positief zijn.
De financiële adviescommissie (FAC) heeft de boeken reeds gecontroleerd en heeft deze voor
goed bevonden, derhalve stelt de commissie de algemene ledenvergadering voor, het bestuur
decharge te verlenen van de financiële verantwoordelijkheden over het boekjaar 2015-2016.
De algemene ledenvergadering gaat hiermee unaniem accoord.
Door de positieve cijfers wil en kan ik het kort houden, behoudens eventuele vragen uwer zijds.
Gezien er geen vragen zijn mogen we aannemen dat alles duidelijk is. Rest mij de algemene
ledenvergadering te danken voor het in mijn persoon gestelde vertrouwen.
Voorzitter B.S. Na een goed resultaat hebben we gemeend de FAC -leden ook te belonen met een
bloemetje. Heren bedankt !
Pauze…………………..
8. Huldiging kampioenen en deelnemers nationale finales etc.
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.
 Diverse topspelers, welke lid zijn binnen ons district, behaalden op nationaal en
internationaal niveau een aantal persoonlijke titels.
 Thérèse Klompenhouwer (BC Bousema) werd Europees kampioene driebanden groot en
won tevens een groot toernooi in New York.
 Roy van Raaij (BV Ellenkamp) behaalde de nationale titel in het bandstoten groot 1e
klasse met een derde plaats voor Hans Klok.
 In de eredivisie driebanden werden HCR Prinsen en Holland Mineraal Bousema resp.
zesde en tiende, handhaving een feit.
 Ook in de bekerfinale driebanden wist het team van HCR Prinsen een goede derde plaats
te behalen.
 In de topteamcompetitie behaalde het Topteam Berkelland een mooi resultaat met een
vierde plaats in de kampioenspoule.
 Martin van Rhee leverde weer goede prestaties in de Grand Prix Artistiek en werd tweede
tijdens de Masters Artistiek in Haarlo.
 Ook de Grand Dutch Masters waren weer een groot succes met dank aan de organisatie
van dit prachtige evenement.
 In de kadercompetitie werden Willemsen Bestratingen (BV de Driehoek) en HCR Prinsen
(BV Ellenkamp) resp. 1e en 2e in hun poule.
 Willemsen Bestratingen heeft in de finale van de nationale kadercompetitie een mooie
derde plaats weten te behalen.
 Natasja Damen (BV ’t Stuupke) heeft tijdens het driebanden groot toernooi voor dames
een 26e plaats behaald.
 Ons jeugdlid Roy Hartemink (BC Bousema) is bij de Coupe van Beem vijftiende
geworden.
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Na de gespeelde gewestelijke voorronden hebben zich de volgende teams weten te plaatsen voor
de gewestelijke finales:
 A-klasse
Bousema 5
 B1-klasse
Stuupke 3
 B2-klasse
Driehoek 2 en Driesprong 1
 C1-klasse
B.V.V.’75 1
 C2-klasse
Olde Mölle Neede 1
 C3-klasse
Ivoor Groenlo 4
 C4-klasse
Mos 2 en Olde Mölle Neede 7
 Dames kl.
Hotel Pot Groenlo
Voor de landsfinales hebben zich geplaatst:
Bousema 5 (A-klasse)
en

Mos 2 (C4-klasse)

Veel succes !

Tot slot de verbetering van een wereldrecord driebanden, nl. Dick Jaspers (BV Ellenkamp)
scoorde een moyenne van 2,942 in 4 partijen !

Dames en heren, nogmaals allen van harte gefeliciteerd met deze mooie
resultaten.
Dan komen we nu bij de spelers, welke hebben deelgenomen aan de Nederlandse
kampioenschappen te Nieuwegein.
Tijdens de diverse nationale kampioenschappen werden door spelers en speelsters van ons district
ook zeer goede resultaten behaald,
evenals de teams, welke hebben deelgenomen aan de landsfinales.
NK Teams – C1-klasse

B.V.V.’75

(1)

NK Teams – Dames

Overkamp

(8)

NK Kader 38/2 – 1e klasse

Rob Pot

(5)

NK Kader 38/2 – 2e klasse

Emil Massen

(2)

NK Bandstoten klein – 1e klasse

Brian te Braak

(4)

NK Libre klein dames

Riek Sloot

(3)

NK Driebanden klein – 2e klasse

Clemens Bargerink

(3)

NK Driebanden klein – 3e klasse

Philip van de Mosselaar

(8)

NK Driebanden groot Dames

Natasja Damen

(26)

NK Masters Artistiek

Martin van Rhee

(2)
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NK Coupe van Beem

Roy Hartemink

(15)

NK Bandstoten groot – 1e klasse
NK Ankerkader 71/2
NK Libre groot Ereklasse

Hans Klok
Hans Klok
Hans Klok

(3)
(7)
(7)

NK Bandstoten groot – 1e klasse

Roij van Raaij

(1)

EK Driebanden groot

Thérèse Klompenhouwer

(1)

NK Kadercompetitie

Willemsen Bestratingen

(3)

Na deze mooie prestaties bij nationale kampioenschappen komen we bij de
kampioensteams van ons district.
A-klasse

Bousema 5 (beker)

B1-klasse

Stuupke 3 (beker)

B2A-klasse

Driehoek 2 (beker)

B2B-klasse

Driesprong 1

C1A-klasse

Driehoek 1 (beker)

C1B-klasse

Kroon Groenlo 1 (beker)

C2A-klasse
C2C-klasse

Biester 2
B.V.V.’75 2

C2B-klasse

Olde Mölle Neede 1

C3A-klasse
C3C-klasse

Dwars 3
Ivoor Groenlo 4

C3B-klasse

Ellenkamp 3

C3D-klasse
C3F-klasse

Barbier 4
B.V.V.’75 5

C 3E-klasse

Barbier 3

C43A-klasse
C44B-klasse

Mos 2
Overkamp 4

C44A-klasse Olde Mölle Neede 7

Vanaf deze plaats wil ik alle wedstrijdleiders bedanken voor de prettige samenwerking en de
organisatie van de PK -voorronden en finales, de districtsfinales en de gewestelijke voorronden
en finales.
Wij als bestuur doen enorm ons best U het zo prettig en sportief mogelijk te maken en niet te
vergeten onze sponsoren van de diverse klassen, welke ons steeds maar weer financieel steunen
en hun lokaliteiten beschikbaar stellen.
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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 Ernst hartelijk danken met een
prachtige bos bloemen voor zijn werkzaamheden als secretaris, penningmeester,
jeugdconsul en gewestelijk arbiter t.b.v. ons district.
9. Behandeling voorstellen bestuur. (voorzitter)
 Voorstel: herinvoering periodekampioenschap voor B1 en C1-klasse?
Algemene ledenvergadering gaat accoord.
 Voorstel: het spelen van de districtsfinales (B2-klasse) en (C4 en C5 samen) ter bepaling
van de afvaardigingen. Na overleg accoord
 Voorstel: uw mening over de huidige moyennetabellen en moyennegrenzen? Graag oude
weer invoeren.
 Voorstel: vooral aanpassing ondergrens B1-klasse 25 m.i.v. seizoen 2016-2017.Accoord.
 Voorstel: eventueel invoering C3-klasse met vier spelers. Gaat niet door na stemming.
 Voorstel: aanvangstijdstip districtsfinales wijzigen in 10.30 of 11.00 uur. Accoord met
11.00 uur.
 Voorstel: invoering C5-klasse i.v.m. een betere verhouding in sterkte van spelers.
Accoord, aantal spelers is afhankelijk van het aantal aanmeldingen..
Opmerking: wanneer Uw lokaliteit een gewestelijke voorronde krijgt toegewezen, dient U voor
een wedstrijdleider te zorgen !!
Opmerking: U heeft natuurlijk ook de reclame op Biljartpoint gezien. Misschien hinderlijk,
echter de KNBB heeft hiervoor een afspraak gemaakt en zal, wanneer dit goed bevalt, er te zijner
tijd financieel beter van worden en dan wij uiteraard ook.
10. Competitie. (voorzitter)
In Uw envelop heb ik de volgende formulieren en lijsten bijgesloten: inschrijfformulieren voor de
competitie (let op: een formulier libre en een formulier driebanden) – tevens een lijst voor
eventuele reservespelers (A-B-C-klassen), welke niet in Biljartpoint komen te staan – formulier
voor de opgave van een reserveavond – wanneer de lokaliteit is gesloten en het aantal biljarts
(svp duidelijk aangeven) – maximaal acht spelers per team opgeven – moyennetabellen en
grenzen voor alle klassen – lijst met maximale opgave teams t.o.v. het aantal biljarts.
De concept wedstrijdkalender 2016-2017 staat op onze site ! Het aantal opgegeven teams
zal ook het aantal speelronden bepalen.
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10.1. Damescompetitie.
Dames geeft U zich voor 1 april 2017 a.s. op voor deze mooie wedstrijden (liefst eerder).
We hebben als district een gewestelijke voorronde t.w. in Eibergen en de gewestelijke finale in
Groenlo.
10.2. Avondcompetitie.
Na een aantal kleine problemen bij Biljartpoint, kan ik nu zeggen dat het prima werkt.
In het “Archief” kunt U de resultaten van het afgelopen seizoen vinden
Wanneer U toch nog problemen tegenkomt, geeft dit dan meteen aan mij door.
Moyennelijsten per klasse etc. en de aangepaste reglementen worden op de site geplaatst.
Misschien zou het wel belangrijk zijn, dat men de reglementen eens op een ledenvergadering van
Uw vereniging bespreekt.
Vanaf 1 juni 2016 zal ik het boetesysteem toch weer ter hand nemen i.v.m. diverse verkeerde
handelingen etc.
Voor het seizoen 2016-2017 zullen we de competitie dusdanig indelen, dat er na 16 december
2016 geen PK- zowel als competitie zal zijn i.v.m. diverse toernooien. Bedenk echter wel, dat
Uw districtscompetitie eigenlijk voorgaat !
We zullen een week eerder moeten beginnen, dan dat we gewend waren. Dit door het dringende
verzoek zoveel mogelijk te kunnen spelen.
Tijdens carnaval blijft een vrije week, echter wel te gebruiken voor inhaalwedstrijden.
Tevens zullen we de A-klasse en B-1/2-klasse zoveel mogelijk wedstrijden laten spelen (ligt aan
aantal teams).
11. Persoonlijke Kampioenschappen. (Johan Jansink)
11.1. Ook voor de persoonlijke kampioenschappen zal het reglement aangepast moeten worden.
11.2. Wij stellen voor om alle voorronden in de week –einden te spelen. Na een vrij lange
discussie stemt de vergadering tegen.
11.3. Speelrooster in concept is accoord.
11.4. Voor de P.K.’s willen we in de toekomst graag naar persoonlijke aanmelding per internet en
tevens directe betaling met Ideal? Vergadering gaat accoord.
.
12. Arbitrage. (Marco Ubbink)
Voordat ik het woord geef aan Marco, wil ik nog een dringend beroep op U doen om clubarbiters
aan te leveren voor het volgen van een cursus.
Wanneer van Uw vereniging spelers deelnemen aan de PK -voorronden en finales, bent U
reglementair verplicht ook arbiters te leveren.
M.U. vraagt de vergadering om spelers die interesse hebben om een arbitercursus te volgen aan te
melden want arbiters kunnen we nog heel wat van gebruiken. Verder zijn er geen
meldenswaardigheden en wil ik het graag hierbij laten.
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13. Rondvraag.
13.1. Vraag van Frank Ubbink, blijft de berekeningsmethode van de moyennes gelijk? B.S. ja de
methode blijft gelijk en bij aanpassing van het moyenne zal dat maximaal 2 intervallen bedragen.
14. Sluiting.
Aan het eind van deze voorjaarsvergadering willen we iedereen bedanken voor haar- of zijn
inbreng. Tevens wensen wij U allen alvast hele fijne vakantie en een sportief begin van het
nieuwe seizoen 2016-2017. Wel thuis en tot ziens !

Lochem, vrijdag 10 juni 2016
Ernst Ploum
Secretaris – penningmeester KNBB, Vereniging Carambole, District Berkel en Slinge.
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