Voorjaarsvergadering 2017

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
KNBB VERENIGING CARAMBOLE
DISTRICT BERKEL & SLINGE.
Gehouden op maandag 12 juni 2017 om 20.00 uur bij
Cafe Biljart Overkamp aan de Vredenseweg 12 te Eibergen.
Afmelding ontvangen van: Guido Voskamp, Ernst Ploum, Arjan van Til (Assink), Jan Paalman,
Tonnie Hunink (Dwars), Sander Eppink (Schiller).
Afwezig zonder kennisgeving: BV de Bolle.
1. Opening. (BS, voorzitter)
- De voorzitter heet namens het bestuur allen van harte welkom op de voorjaarsvergadering 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
evenals alle leden, welke ook ziek zijn, van harte beterschap.
2. Mededelingen en vaststellen agenda. (BS, voorzitter)
2.1. Mededelingen van huishoudelijke aard:
- A.u.b. uw mobieltje uitschakelen.
- Vragen graag via de microfoon, zodat iedereen het duidelijk kan horen.
- Het kopje koffie en 1 consumptie wordt u aangeboden door het district. Hebt U allemaal de
presentielijst getekend?
- Op de tafel staan de wedstrijdformulieren, welke U naar behoeven mee kunt nemen.
2.2. Aanpassing agenda:
- Punt 9.2 huldiging deelnemers NK is toegevoegd aan punt 8.3. huldiging districtskampioenen.
- Tevens toevoegen onder punt 8 Competitie > punt 8.2. Ontwikkelingen KNBB/KVC.
3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 28 november 2016.
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)
- We hebben de afgelopen tijd zowel telefonisch als per mail een aantal vragen gehad en tevens
beantwoord. Hopelijk allemaal naar tevredenheid en goed ontvangen.
Aan de familie van overleden leden zijn door het bestuur deelname-betuigingen verzonden.
4.1. Ingekomen:
- Afmelding vereniging BV Mos, i.v.m. sluiting van café de Biester gaat de vereniging op in BV
’t Stuupke.
- Het is nog niet bekend waar BC de Biester hun thuiswedstrijden komend seizoen gaan spelen.
- Tevens heeft zich een nieuwe vereniging aangemeld t.w. BV Onderschoer uit Barchem, zij
spelen met 1 team mee in onze competitie.
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- Brief van 7 verenigingen d.d. 18 maart 2017 m.b.t. voorstellen competitie. (zie ook punt 8)
5. Bestuurlijke zaken. (BS, voorzitter, HV secretaris)
De voorzitter dankt zijn medebestuursleden voor de prima samenwerking in het afgelopen jaar.
De klasse-sponsoring van B1-klasse (de Biester) is overgenomen door onze hoofdsponsor Harrie
Overkamp. Wij danken de hoofdsponsor, klasse-sponsoren en adverteerders voor hun
ondersteuning.
5.1. Ledenadministratie:
-Dringend verzoek aan alle secretarissen om de ledenlijst van de verenigingen te controleren en
alle benodigde gegevens hierin te verwerken.
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. Geef wijzigingen van bestuursfuncties ook per omgaande
door.
5.2. Secretarieel: (HV, secretaris)
In de toekomst zal naast de uitnodiging voor de ALV ook de agenda op de website worden
gepubliceerd.
- De secretaris geeft aan dat er verder geen noemenswaardige punten te vermelden zijn.
5.3. Aftreedschema:
- Zoals al in de najaarsvergadering besproken zijn de FAC-leden en onze voorzitter herkiesbaar.
Onze voorzitter Bennie Stegeman heeft destijds al toegezegd aan te blijven t/m juni 2020. Hij
dankt de vergadering voor het in het bestuur gestelde vertrouwen.
Om te voorkomen dat de leden van de FAC gelijktijdig hun functie beëindigen, zullen Rob
Geensen, Dick Elsman en Guido Voskamp respectievelijk aanblijven t/m juni 2018, 2019 en
2020.
5.4. Communicatie:
U kunt te allen tijde 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. (HV, penningmeester).
7.1. Boekjaar 2016-2017:
Zoals in de najaarsvergadering al is aangegeven zullen de financiële stukken worden behandeld
in de najaarsvergadering.
Wel kan ik nu al vertellen dat we het boekjaar 2016-2017 positief zullen afsluiten.
7.2. Contributie 2017-2018:
De contributie zal niet worden verhoogd.
Wel moeten we steeds meer de vinger aan de pols houden om de uitgaven in lijn te houden met
de inkomsten. Tot nu toe lukt dat nog steeds.
7. Behandeling voorstellen bestuur. (BS, voorzitter, HV secretaris)
7.1.Behandeling brief van 7 verenigingen d.d. 18 maart 2017.
Punt 1. Competitie voorrang op Pk’s (meer competitiewedstrijden)
In de voorjaarsvergadering van 6 juni 2016 is al de afspraak gemaakt om meer wedstrijden te
spelen t.w. minimaal 24 wedstrijden.
Dit is gerealiseerd in 11 van de 17 klassen. Alleen in de C1, C2C, C3A, C3B en C53 klasse is dit
niet gelukt omdat afgezien is van een deels dubbel programma.
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Voorstel:
Vanaf volgend seizoen zal in de elke klasse 26 wedstrijden worden gerealiseerd, daar waar nodig
door deels anderhalve competitie te spelen.
Consequentie is dan wel dat alle voorronden PK naar het weekend gaan en de districtsfinales naar
2 dagen (zaterdag en zondag) en tevens dan met 6 finalisten. De vergoeding voor de organisatie
van de districtsfinale zal dan worden teruggebracht van € 170,00 naar € 120,00.
Algemene ledenvergadering gaat akkoord.
Punt 2. Wedstrijden teams van de zelfde vereniging in het begin van de competitie spelen.
Merendeels lukt het om deze wedstrijden vroeg in de 1e als in de 2e helft van de competitie te
spelen. Helemaal uitsluiten is niet mogelijk.
BS zal hier extra aandacht aan schenken.
Punt 3. Moyennes terug naar vroeger( iedereen vast moyenne en caramboles)
De nieuwe moyennetabellen en moyennegrenzen van de KNBB heeft iedereen als bijlage bij de
uitnodiging ontvangen. Deze nieuwe moyennetabellen en moyennegrenzen zijn vanaf 2017-2018
voor 4 jaar vastgesteld. Bij het vastgestelde moyenne behoort in elke klasse het zelfde aantal te
maken caramboles.
Tevens in de bijlagen de tabellen (met enkele wijzigingen op KNBB tabellen) zoals wij deze als
district willen toepassen.
Voorstel:
Moyennetabellen en Moyennegrenzen (voorstel district Berkel & Slinge) toepassen voor 4 jaar.
Algemene ledenvergadering gaat akkoord.
Punt 4. Wensen van de leden opvolgen en niet steeds veranderingen.
Wij leggen wijzigingen altijd voor aan onze leden en nemen samen democratische besluiten.
Dat wil niet zeggen dat we altijd onze zin krijgen want ook andere districten praten mee.
Wij zullen, ook met onze collega districten, zeer actief blijven toezien op het handelen van de
KNBB.
Punt 5. Eenheid in kleding.
Dit streven wij als bestuur ook na. Lees de reglementen.
Hier komt het aan op de discipline van de leden en het is aan de verenigingen hierop toe te zien.
Dat de KNBB de teugels wat laat vieren is bekend.
Voorstel:
Wij als district Berkel & Slinge zijn voor handhaving van de kledingvoorschriften, en wel in de
zin van “eenheid in het team”. We gaan dit in onze reglementen als zodanig aanpassen.
Algemene ledenvergadering gaat akkoord.
-7.2. Behandeling mail Barry Vultink d.d. 18 feb 2017.
Punt 1. Herinvoering C1B.
Deze klasse komt niet terug.
Punt 1. Is er een kans dat moyennegrens C2 naar 10.00 gaat.
De bovengrens van C2 is en blijft 7.00. 1 speler tussen 7.00 en 11.00 toegestaan.
7.3. Aanvangstijd districtsfinales:
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Voorstel:
Wijzigen in 10.30 uur.
Algemene ledenvergadering gaat akkoord.
Voorstel:
C4 en C5-klasse bij voldoende deelname met 4 spelers.
Algemene ledenvergadering gaat akkoord.
Pauze 15-20 –minuten.
8. Competitie. (BS, voorzitter)
8.1. Algemeen:
- 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 in Biljartpoint komen te staan – formulier voor
de opgave van een reserveavond – wanneer de lokaliteit is gesloten en het aantal biljarts (s.v.p.
duidelijk aangeven) – maximaal acht spelers per team opgeven
Het concept wedstrijdkalender 2017-2018 komt z.s.m. op onze website !
De teamopgaven moeten uiterlijk op 15 juli 2017 a.s. binnen zijn, graag die hiervoor bestemde
formulieren gebruiken !!
Wanneer Uw lokaliteit een gewestelijke voorronde krijgt toegewezen, dient U voor een
wedstrijdleider te zorgen.
Vermelding algemene reservespelers in Biljartpoint – kan worden verwijderd, omdat U een
reservespeler toch door moet geven.
Dringend verzoek van diverse verenigingen om te zorgen voor schoongemaakte ballen en biljarts.
Zorg tijdens de wedstrijden voor sportieve telling en correcte notering van het gemaakte aantal
caramboles.
8.2. Ontwikkelingen fusie KNBB/KVC:
Over de stand van zaken bij de KNBB – Vereniging Carambole op dit moment, met betrekking
tot een nieuw te vormen structuur, kan ik U vertellen, dat er nog steeds overleg wordt gepleegd
over diverse zaken. Ledenwerving is het grootste probleem.
Tevens wil sectie driebanden graag fuseren met Vereniging Carambole, die daar niet op staat te
wachten.
Er worden proeven gedaan met het spelen van een open districts- en provinciaal kampioenschap,
zowel voor PK als teams. Iedereen kan hier aan mee doen. De meningen van de districten waren
over het algemeen negatief i.v.m. organisatie en kosten.
Afgelopen zaterdag – tijdens de algemene ledenvergadering van de KNBB heeft men ons verteld,
dat dit komende seizoen er geen aanpassing zal zijn van de bondscontributie.
Tevens werden de nieuwe websites van de secties Carambole en Driebanden aangekondigd. Er
werd door diverse mensen nogal enig commentaar gegeven om alles goed te kunnen vinden. De
belofte werd gedaan hier verbetering in aan te brengen.
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In verband met bezuiniging wordt de landsfinale voor de A-klasse (driebanden groot) decentraal
(Den Haag) gespeeld.
De moyennetabellen zijn door de commissie, zonder overleg met de districtswedstrijdleiders,
nogmaals bekeken en zijn voor het seizoen 2017-2018 nog weer eens aangepast, echter wel voor
een periode van tenminste vier jaar. Wij, als district, hebben de moyenne-tabellen en tevens de
moyenne-grenzen enigszins gewijzigd zoals onder agendapunt 7.1 al is besproken
De invoering van de PK in Biljartpoint voor het seizoen 2017-2018 laat nog steeds op zich
wachten. Biljartpoint heeft op dit moment geen capaciteit voldoende, om dit te realiseren.
Eventueel wil de Vereniging Carambole met een belang hier aan mee gaan werken.
Mededeling ontvangen van het gewest m.b.t. het wijzigen van de afvaardigingen en de te spelen
voorronden en finales. Zodra we hier over verder worden geïnformeerd, zullen wij ons daarover
beraden.
Er zullen een aantal wijzigingen moeten worden aangebracht in ons districtsreglement, zodat
alles een beetje makkelijker is te lezen.
8.3. Huldiging districtskampioenens en deelnemers NK (BS, voorzitter)
Dames en heren, het is weer tijd om spelers en teams te huldigen in verband met de prima
resultaten, welke zij tijdens de nationale competities hebben behaald.
We hebben een eervolle vermelding voor de volgende teams:
In de topteamcompetitie 1e divisie werd Bousema Lochem veertiende.
In de eredivisie driebanden werden HCR Prinsen en Bousema Lochem resp. vierde en negende.
In de 2e divisie werden Driehoek / Thebo Speelautomaten en HCR Prinsen resp. vierde en zesde.
In de 4e divisie werden Bousema Lochem en HCR Prinsen resp. derde en tiende.
In de driebanden / bekercompetitie 4e divisie werden HCR Prinsen en Bousema Lochem allebei
tweede in de poule.
In de driebanden / bekerfinale eredivisie wist het team van Bousema Lochem een verdienstelijke
zesde plaats te behalen.
In de finale driebanden groot 1e klasse (gespeeld bij Café de Driesprong) wist John Schollink
(BC Bousema)een derde plaats te behalen.
In de kadercompetitie werden BV de Driehoek / Willemsen Bestratingen tweede, HCR Prinsen
vierde en Kabelrups.com / Kronenhuis vijfde.
In de halve finale heeft BV de Driehoek / Willemsen Bestratingen een tweede plaats weten te
behalen.
In de kader / bekercompetitie behaalde HCR Prinsen een twintigste plaats.
Na de gespeelde gewestelijke voorronden wisten zich de volgende teams te plaatsen voor de
gewestelijke finales:
A-klasse – Overkamp 1
B1-klasse – Heukske 1
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B2-klasse – Driehoek 2 – BCA 2
C2-klasse – BCB-Misterpoort 2
Heren, allen van harte gefeliciteerd met deze mooie resultaten, helaas geen vervolg naar het NK.
Dan komen we nu bij de spelers, welke hebben deelgenomen aan de Nederlandse
kampioenschappen.
NK Ankerkader 38/2 – 1e klasse
Timo Peters
(4)
e
NK Ankerkader 38/2 – 1 klasse
Gerard ten Lohuis
(7)
NK Kader 38/2 – 2e klasse
Peter Heutinck
(2)
NK Libre klein – 5e klasse
Melanie Bouwhuis
(4)
e
NK Libre klein – 4 klasse
Martin Krabbenborg
(4)
NK Libre groot – Ereklasse
Hans Klok
(10)
NK Libre klein Hoofdklasse
Maik Bruil
(8)
NK Libre klein Dames
Anke Heutinck
(4)
NK Driebanden klein – Dames
Natasja Damen
(3)
NK Driebanden klein – Dames
Petra Pot
(5)
NK Driebanden groot – Dames
Natasja Damen
(23)
NK Driebanden groot – Dames
Petra Pot
(32)
Alle bovengenoemde deelnemers aan het NK worden beloond met een attentie.
Na deze mooie prestaties bij nationale kampioenschappen komen we bij de
kampioensteams van ons district.
Alle klasse – periode – en – districtskampioenen alsnog van harte gefeliciteerd.
De bijbehorende bekers zijn uitgereikt tijdens de gespeelde districtsfinales, met uitzondering van
de volgende teams:
A-klasse
Overkamp 1 (beker)
B1-klasse
Stuupke 1 (beker)
C1-klasse
Driehoek 1 (beker)
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.
Namens het districtsbestuur nogmaals van harte gefeliciteerd en geeft U zich vooral allemaal in
groten getale op voor deelname aan de persoonlijke kampioenschappen, zodat we volgend jaar
weer diverse kampioenen kunnen begroeten.
8.4. Damescompetitie:
Helaas heeft geen van de vier damesteams de gewestelijke voorronden overleefd.
We hadden als district een gewestelijke voorronde in Neede en de gewestelijke finale in Groenlo.
8.5. Avondcompetitie:
In het “Archief” van Biljartpoint kunt U de resultaten van het afgelopen seizoen vinden.
Moyennelijsten per klasse etc. en de aangepaste reglementen worden op onze website geplaatst.
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Voor het seizoen 2017-2018 zullen we de competitie dusdanig indelen, zodat er na 1 december
2017 zowel geen PK- als competitie zal zijn i.v.m. diverse toernooien. Bedenk echter wel, dat
Uw districtscompetitie eigenlijk voorgaat !
We zullen misschien een week eerder moeten starten met de competitie. Dit door het dringende
verzoek zoveel mogelijk te kunnen spelen.
Tijdens carnaval blijft een vrije week – echter wel te gebruiken voor inhaalwedstrijden.
In het komende seizoen spelen we in de A-klasse in 1 poule samen met de districten Doetinchem
en Twente (waarschijnlijk 16 teams). Iedereen mag bij elkaar invallen.
9. Persoonlijke Kampioenschappen. (JJ, PK-leider)
9.1. Speelrooster 2017-2018:
Deze is in concept gereed. Het definitieve speelrooster kan medio juni op onze website worden
gepubliceerd nu er een akkoord is over de gewijzigde opzet van de Pk’s. (zie hiervoor onder
agendapunt 7. Voorstellen bestuur, punt 1)
Tevens zal hier het reglement op een aantal punten worden aangepast.
De ranglijsten staan inmiddels op onze website.
Als district Berkel & Slinge pleiten wij voor “opgave is betalen”. De vergadering geeft aan het
hier mee eens te zijn. Voortaan zullen we deze regel dan ook hanteren.
Indien leden niet betalen aan hun vereniging dan dient de vereniging dit te melden aan het
districtsbestuur. Alleen dan kan het district maatregelen treffen.
Echter blijft de vereniging steeds verantwoordelijk voor de betaling aan het district.
10. Arbitrage. (MU, arbiters coördinator)
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!
10.1. Opleidingen:
- Er waren 6 deelnemers aan de arbiterscursus die recent is gehouden. In de komende maanden
zullen de examens worden afgenomen. Hopelijk kunnen we dan ons krappe arbiterskorps met
enkele arbiters uitbreiden.
11. Rondvraag.
Geen
12. Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen voor haar of zijn inbreng. Tevens wenst hij allen alvast hele fijne
vakantie en een sportief en gezellig biljartseizoen 2017-2018.
Wel thuis en tot ziens.

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