Algemene Ledenvergadering

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
KNBB VERENIGING CARAMBOLE
DISTRICT BERKEL & SLINGE
Gehouden op maandag 6 juli 2020 om 20.00 uur bij
Café Biljart Overkamp aan de Vredenseweg 12 te Eibergen.
Afwezig met kennisgeving: BV De Olde Molle
Afwezig zonder kennisgeving: BC Blue Lake, BV De Gebrande Waateren, BV Grolzicht en BV
De Zonnehoek.

1. Opening. (JJ, voorzitter)
- De voorzitter heet namens het bestuur allen van harte welkom op de ledenvergadering van ons
district, in het bijzonder onze ereleden, leden van verdienste, sponsoren en adverteerders.
- Allereerst staat de voorzitter nog even stil bij het overlijden van onze voorzitter en
competitieleider Bennie Stegeman, op 8 april jl.
We kunnen ons nog steeds moeilijk voorstellen dat hij niet meer onder ons is.
Zonder Bennie wacht ons de komende tijd een zware taak de organisatie van ons district in goede
banen te leiden. Maar we gaan ervoor en zijn vol overtuiging dat dat gaat lukken, dat zijn we aan
Bennie verplicht.
Van de familie Stegeman ontvingen we een “in memoriam” waarin zij het district Berkel &
Slinge hartelijk danken voor de zeer grote belangstelling bij de uitgeleide van Bennie. We hebben
deze in memoriam op onze website geplaatst.
- De voorzitter verzoekt om een moment van stilte ter herdenking van de leden, welke ons de
afgelopen tijd zijn ontvallen.
2. Mededelingen. (JJ, voorzitter)
2.1. Algemeen:
De Corona crisis heeft ons al maanden in de houdgreep en ondanks de versoepeling zijn we
genoodzaakt voor deze algemene ledenvergadering toch de voorgeschreven maatregelen te
treffen.
Op voorhand hebben we gemeend van elke vereniging slechts 1 vertegenwoordiger uit te
nodigen, dit i.v.m. de beschikbare ruimte.
Wij verzoeken u dan ook de anderhalve meter regel in acht te nemen en uw handen te wassen bij
vertrek en bij eventueel bezoek aan het toilet.
Ook wordt de microfoon na iedere spreker gedesinfecteerd.
2.2. Mededelingen van huishoudelijke aard:
- A.u.b. uw mobieltje uitschakelen.
- Alle aanwezige verenigingen hebben de presentielijst getekend.
2.3. Vergaderingen KNBB-Vereniging Carambole:
- I.v.m. de corona crisis is afgelopen zaterdag 4 juli, voor het eerst sinds december 2019, weer
vergaderd. Het betrof hier de ALV van de KNBB-Vereniging Carambole. Helaas hebben wij op
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het laatste moment deze vergadering moeten afzeggen. We zullen de notulen van de
vergaderingen van de KNBB en Gewest NON op onze website publiceren.
3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 2 december 2019. (JJ, voorzitter)
- Deze notulen heeft u op onze website kunnen inzien.
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. (JJ, voorzitter)
4.1. Ingekomen:
- Diverse informatie van KNBB m.b.t. de Corona crisis, de belangrijkste hebben we op onze
website geplaatst.
- Mail van KNBB – Vereniging Carambole aan lokaalhouders met het verzoek om invulling
enquêteformulier en info steunfonds Biljarthoreca.
- We hebben de afgelopen tijd een aantal vragen gehad m.b.t. de competitie. Wij gaan er van uit
dat deze naar tevredenheid zijn beantwoord. Wel verzoeken wij om vragen en/of opmerkingen
voortaan in te dienen via de eigen verenigingssecretaris c.q. wedstrijdleider en niet op
persoonlijke titel.
- Nieuwsbrieven KNBB-Vereniging Carambole. Deze staan op de website van Berkel & Slinge.
4.2. Verzonden:
- Mededelingen aan de verenigingen m.b.t. bestuurswijzigingen en competitiezaken 2020-2021
d.d. 02-05-2020.
5. Bestuurlijke zaken.
5.1. Algemeen: (JJ, voorzitter)
- Om alvast te noteren: de datum van de volgende algemene ledenvergadering;
Maandag 5 juli 2021 aanvang 20.00 uur.
5.2. Ledenadministratie: (HV, secretaris)
- Dringend verzoek de ledenlijsten goed te controleren (vooral email-adressen).
- Afmelden leden is mogelijk tot en met 31 juli 2020 a.s.
Contributie gaat in per 1 augustus 2020. Actualiseer uw ledenadministratie dus voor deze
datum!!!!
Bij een nieuw lid het moyenne doorgeven aan de competitieleider.
Leden die geen competitie en/of PK meer spelen en toch wel lid willen blijven, kan men
aanmelden als recreatief niet spelend lid. Contributie bij de KNBB is slechts € 5,00. Het district
heft hiervoor geen contributie
5.3. Secretarieel: (HV, secretaris)
- In het afgelopen half jaar is i.v.m. de Corona crisis veel gecommuniceerd tussen KNBB,
gewesten en districten. Het betrof hierbij hoofdzakelijk het wel of niet kunnen uitspelen van de
competitie en Pk’s 2019-2020 en vooruitblikken op het komende seizoen 2020-2021 met de
daarmee samenhangende veiligheidseisen en maatregelen.
Alle relevante informatie hebben we ook op de website gepubliceerd.
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5.4. Bestuurs- en FAC-verkiezing: (JJ, voorzitter)
- Door het overlijden van Bennie Stegeman zijn er vacatures ontstaan voor de functie voorzitter
en districtscompetitieleider.
- Verkiezing voorzitter:
Johan Jansink heeft zich bereid verklaart de functie van voorzitter op zich te nemen.
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn aangedragen stelt het bestuur voor Johan te benoemen in
de functie van voorzitter. Johan, wordt dan ook onder luid applaus, gekozen voor een periode van
3 jaar.
- Verkiezing Competitieleider:
Fred Kousbroek heeft zich bereid verklaart de functie van districtscompetitieleider op zich te
nemen.
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn aangedragen stelt het bestuur voor Fred Kousbroek te
benoemen in het bestuur en hem de functie van districtscompetitieleider toe te bedelen. Ook Fred,
wordt onder een verdiend applaus, gekozen voor een periode van 3 jaar.
De nieuwe functionarissen krijgen een bloemetje aangeboden.
Bennie Stegeman had ook de ledenadministratie onder zijn hoede. Deze werkzaamheden worden
aan het secretariaat toegevoegd.
- Verkiezing FAC:
Guido Voskamp is aftredend. Guido stelt zich niet herkiesbaar. Guido zit al sinds 2004 in de FAC
en vind dat het tijd wordt voor een frisse wind.
Als blijk van waardering krijgt Guido een attentie aangeboden.
Wim Lammers is bereid voor de komende 3 jaar de plaats van Guido in te nemen en wordt met
applaus gekozen.
6. Financiële aangelegenheden. (HV, penningmeester).
6.1. Algemeen:
- De secretarissen van de verenigingen ontvangen de facturen van de KNBB. Dringend verzoek
om deze facturen direct door te sturen naar de penningmeesters zodat de betalingen tijdig kunnen
plaatsvinden. Let wel, bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht.
6.2. Financieel verslag boekjaar 2019-2020:
- Aan het begin van deze vergadering zijn de financiële stukken uitgereikt.
De stukken zijn vertrouwelijk. De penningmeester verzoekt eenieder dan ook deze na de
vergadering weer in te leveren.
- De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers.
Ten gevolge van de corona crisis is het boekjaar 2019-2020 met een veel positiever resultaat
afgesloten dan verwacht, hoe wrang dat ook is. Veel competitieonderdelen zijn afgelast waardoor
er geen kosten zijn gemaakt o.a. voor toernooibijdragen, arbiterskosten en reiskosten.
Ook de liquiditeitspositie is uiterst gezond.
Er zijn hierover verder geen vragen.
- De financiële adviescommissie (FAC) heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.
Daarom stelt de commissie, de algemene ledenvergadering voor, het bestuur decharge te verlenen
van zijn financiële verantwoordelijkheden over het boekjaar 2019-2020.
De algemene ledenvergadering gaat hiermee unaniem akkoord.
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6.3. Boekjaar 2020-2021:
- De penningmeester presenteert de begroting van het boekjaar 2019-2020 met de toelichting
daarop.
We hebben te maken met een daling van ons ledenbestand (dus minder contributie inkomsten)
met als consequentie minder teams in de competitie.
Het aantal betalende leden ligt op dit moment op 782, vorig jaar was dat nog 794.
Dit jaar hebben zich 192 teams ingeschreven, vorig jaar waren dat er 205.
Dit komt mede doordat in de A-klasse de 8 teams van district Twente komend seizoen weer in
eigen district spelen.
Gezien het extra rendement dat het afgelopen boekjaar is behaald en de gezonde financiële
positie van ons district willen we naar alle sponsoren en adverteerders, die ons al jaren financieel
ondersteunen, maar nu in moeilijke tijden verkeren, voor komend seizoen een gebaar maken door
een eenmalige tegemoetkoming van successievelijk € 250,00 en € 50,00 op hun jaarlijkse
bijdrage met instandhouding van presentatie op onze website en Biljartpoint. Hiermee hopen wij
natuurlijk dat we ook in de toekomst op onze sponsoren en adverteerders kunnen blijven rekenen.
Deze actie gaat ca. € 2.000,00 kosten.
Hiervoor hebben we budget gecreëerd uit het biljartstimuleringsfonds. Daarmee is de begroting
voor 2020-2021 dekkend.
6.4. Contributie:
- Zoals al in de najaarsvergadering gemeld zou met ingang van seizoen 2020-2021 de contributie
van de KNBB worden verhoogd met € 2,00.
Als gevolg van het niet doorgaan van een aantal evenementen, waaronder de Landsfinale, zijn er
kosten bespaart. En om reden dat de KNBB zoveel mogelijk leden “aan boord” wil houden wordt
deze contributieverhoging een jaar uitgesteld.
De contributie van het district blijft ook ongewijzigd.
7. Behandeling mededelingen en voorstellen bestuur. (JJ, voorzitter)
7.1. Moyennetabellen District 2020-2021:
Deze staan onder “Competitie” op de site.
Let op!! Dubbelpartijen staan onder de moyennetabellen aangegeven.
7.2. Moyennetabellen KNBB 2020-2021:
Deze worden in ons district alleen na de districtsfinales gebruikt t.b.v. het gewest.
7.3. Moyennegrenzen District 2020-2021:
Er zijn geen wijzigingen.
7.4 Aanpassing moyennes District 2020-2021:
Voor alle zekerheid kan men een nieuwe speler al na 1,2 of 3 wedstrijden zelf aanpassen.
Na 4 gespeelde wedstrijden volgt dan de eventuele herziening.
Geef dit dan ook per omgaande door aan de competitieleider.
7.5. Reglementen District en KNBB:
In het districtsreglement zijn een paar wijzigingen aangebracht n.a.v. een aantal kleine
veranderingen voor de competitie t.w.
Artikel 6 lid A: het niet spelen van wedstrijden in een andere seizoenshelft dan is vastgesteld in
het competitieprogramma.
Artikel 17: Eisen aan de teamsamenstelling in de B1-klasse.
1e speler minimaal moyenne 0,520 is 27 caramboles.
2e speler minimaal moyenne 0,480 is 25 caramboles.
Artikel 1 lid C: Moyenne aanpassing Nieuwe speler begin seizoen.
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In gevallen, waarin het districtsreglement niet voorziet, beslist het Competitie-reglement KNBB.
7.6. Biljartpoint 2020-2021:
- Vanaf komend seizoen dient men de wedstrijdformulieren te printen vanuit Biljartpoint.
Het district stelt geen wedstrijdformulieren meer beschikbaar.
- het juiste moyenne tijdens de competitie vindt men onder “Huidig moyenne” (met het juiste
aantal te maken caramboles). Dus niet onder algemeen moyenne!! Hierdoor kan men nooit in
een verkeerde volgorde spelen!!
- Naar aanleiding van diverse vragen over de herziening op de helft van de competitie:
Alleen verhogingen zijn van toepassing voor de tweede helft van de competitie. In extreme
gevallen eventueel verlaging van 1 interval (na overleg met de competitieleider).
- Na de gespeelde districts-finales geldt het hoogste moyenne van de competitie wanneer
men deelneemt aan de gewestelijke voorronden- en finales c.q. landsfinale. Deze
wedstrijden tellen echter niet mee ter bepaling van uw eindmoyenne.
- Het nieuwe beginmoyenne voor het seizoen 2020-2021 wordt in het team in Biljartpoint
weergegeven als “Algemeen moyenne” met het te maken aantal caramboles.
- Uitslagen uiterlijk binnen 48 uur inbrengen. (Denk aan boete van € 25,00)
- Foto van lokaliteit kunt u opsturen naar Marco Ubbink.
- Het wachtwoord van de teamleiders blijft gehandhaafd. Wanneer u geen teamleider meer bent,
zullen uw rechten worden verwijderd in Biljartpoint.
8. Competitie. (KF, competitieleider)
8.1. Algemeen:
- Op dit moment gaan we nog uit van een normale start van de competitie 2020-2021.
Mocht het zo zijn dat we in september weer in competitieverband spelen dan zal dat niet gaan
zoals we het vanouds gewend zijn.
We zullen ons nog wel een tijdje moeten aanpassen, waarbij van iedereen veel discipline
gevraagd zal worden bij het in stand houden van de veiligheidsmaatregelen.
Verder moeten de richtlijnen voor vervoer naar de wedstrijden onder onze aandacht blijven.
- Graag van iedereen medewerking om het aantal uitgestelde wedstrijden te beperken, denk
vooral een beetje vooruit en speel een wedstrijd al op een eerdere vrije datum, desnoods twee in
de week, gebruik reservespelers of speel een dubbelpartij!
Verplaatsen van wedstrijden gebeurt vanaf komend seizoen rechtstreek in Biljartpoint door
de wedstrijdleider van de vereniging.
De wedstrijdleiders krijgen hierover nog een mail van Fred hoe men dit in Biljartpoint dient te
verwerken.
Er mogen geen wedstrijden worden gespeeld na 18 december 2020 i.v.m. de herziening!!
- Nogmaals het dringende verzoek aan alle verenigingen (vooral de teamleiders) om ervoor te
zorgen, dat hun leden volgens de regels zijn gekleed.
- Het ingevulde wedstrijdformulier dient door beide teamleiders te worden getekend. Ook een
kopie meegeven voor eventuele controle aan het uitspelend team!
- Wanneer er een dubbelpartij moet worden gespeeld, denk er dan goed aan, dat het te maken
aantal caramboles bij het libre twee en bij het driebanden één interval hoger wordt.
- Dit seizoen spelen we de districtsfinales in de C1 en B1-klasse met 3 periodekampioenen.
- Wij zullen u tijdig informeren over het aantal teams per klasse voor afvaardigingen naar het
gewest.
- De districtsfinales worden gespeeld op zaterdag 1 mei 2021.
De gewestelijke voorronden vinden plaats op 15 en 16 mei 2021.
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We zullen hierover tijdig overleg plegen met de betrokken lokaliteiten en verenigingen.
8.2. Huldiging districtskampioenen en deelnemers NK:
- Helaas is de competitie om bekende reden niet ten einde gespeeld. We kunnen dan ook geen
kampioenen vermelden dit jaar.
8.3. Opgave teams 2020-2021:
- De opgave teams voor 2020-2021 is inmiddels afgerond in Biljartpoint. Dit in overleg met de
wedstrijdleiders van de verenigingen. Op een paar kleine haperingen na verliep dit prima.
Er komen steeds meer mogelijkheden in Biljartpoint, o.a. teamopgave door verenigingen zelf.
- Mede door het grote aantal teams in de A-klasse is in goed overleg met district Twente besloten
dat hun teams komend seizoen weer in eigen district spelen.
- Het competitieprogramma is klaar en zal in de loop van volgende week in Biljartpoint zichtbaar
worden. In speelronde 25 valt maandag op paasmaandag. De wedstrijden, die op deze avond zijn
gepland zijn verschoven naar de reserveweek in februari, dus naar maandag 22 februari.
- Opgave Damescompetitie voor 1 april 2021 a.s. (liefst eerder).
8.4. Wedstrijdkalender 2020-2021:
- De wedstrijdkalender is definitief en staat op de website.
Na de carnavalsweek geen wedstrijden meer uit stellen.
9. Persoonlijke Kampioenschappen. (JJ, PK-leider)
9.1. Algemeen:
- Voor alle duidelijkheid nog even het volgende: Wanneer een vereniging een NK wil
organiseren, moet dit te allen tijde via het districtsbestuur geschieden.
- Er waren in het afgelopen seizoen 237 inschrijvingen. Dat is nagenoeg gelijk aan het seizoen
daarvoor. De voorronden en finales zijn goed verlopen echter zijn een aantal finales helaas niet
gespeeld i.v.m. de corona crisis.
- Opgave voor de Persoonlijke Kampioenschappen 2020-2021 met het opgaveformulier. Deze is
al gestuurd naar alle verenigingen. Het formulier downloaden, invullen en mailen naar de PKleider van het district. Mocht u zich te laat aanmelden, dan wordt u op de reservelijst geplaatst
voor elk onderdeel, zodat er bij eventuele afmeldingen de opengevallen plek kan worden
ingevuld.
Betaling uitsluitend via de vereniging. De vereniging ontvangt ca. februari de factuur.
Het inschrijfgeld blijft € 10,00. Ook van toepassing voor alle hoofdklassen en driebanden
groot overgangsklasse.
Het inschrijfgeld voor nationale wedstrijden is verlaagd van € 19,00 naar € 15,00.
- De districtsranglijst staat ook op onze website, hierop is te zien in welke klasse men mag
deelnemen. Maak gebruik van deze ranglijst zodat spelers niet verkeerd worden ingedeeld.
Uiterste inschrijfdatum staat vermeld op onze website onder PK-rooster.
Afmelden kan tot een week voorafgaand aan de voorronden. Het inschrijfgeld wordt niet
terugbetaald.
- Afmelding voor een districtsfinale kan uitsluitend 48 uur voor aanvang van de finale, dus voor
woensdag 18.00 uur. Bij te laat afmelden of niet opkomen, volgt er een boete van € 25,00.
- Indeling van de voorronden geschiedt op alfabetische volgorde maar leden van dezelfde
vereniging spelen eerst tegen elkaar.
9.2. Speelrooster 2020-2021:
- Deze staat op onze website.
9.3. PK-reglement 2020-2021:
Er zijn geen wijzigingen:
9.4. Huldiging deelnemers NK-Persoonlijk Kampioenschappen 2019-2020:
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NK Libre klein – jeugd 1e klasse
NK Libre klein – 4e klasse
NK Driebanden klein – Overg. Klasse
NK Libre klein – 2e klasse
NK 5-pins
NK Biatlon
NK 5-pins
NK Biatlon

Arno Coenradi jr.
Odette Klein Gunnewiek
Hans Feukkink
Johan Jansink
Johan Jansink
Johan Jansink
Marco Ubbink
Marco Ubbink

Plaatsing voor NK (afgelast t.g.v. Corona)
NK Libre klein – Dames
Melanie Bouwhuis
NK Driebanden groot –Overg. Klasse
Herman Woeltjes

(5)
(7)
(6)
(8)

-

Alle bovengenoemde (geplaatste) deelnemers aan het NK worden door Johan gefeliciteerd en
beloond met een attentie.
9.5. Biljartprof:
Johan Jansink verwerkt de uitslagen van alle district-, gewestelijke- en nationale finales in ons
district in Biljart Prof. Het uitslagformulier en alle tellijsten dienen direct na afloop van de finale
te worden gemaild naar Johan.
10. Arbitrage. (MU, Arbitragezaken)
10.1. Algemeen:
Marco bedankt alle arbiters en schrijvers maar ook alle wedstrijdleiders voor de prettige
samenwerking en de organisatie van de PK-voorronden en finales, de districtsfinales en de
gewestelijke voorronden en finales.
10.2. Arbiterscursus:
- 4 mensen t.w. Thijs Somhorst, Eric van Schaik, Walter Doppen en Edwin Kuijer hebben
examen gedaan voor de arbiterscursus 1. Allen zijn geslaagd, zodat we weer 4 arbiters aan ons
arbiterskorps kunnen toevoegen.
- We willen ons arbiterskorps nog graag uitbreiden, dus informeer nog eens bij jullie leden of er
belangstellenden zijn, deze kunnen zich bij mij aanmelden. Bij voldoende aanmelding willen wij
een cursus arbiter 1 organiseren.
- Ook weet ik dat er arbiters 1 zijn die graag een vervolgcursus willen doen, hiervoor ga ik in
contact met district Doetinchem om samen met hen een cursus arbiter 2 te organiseren. Dat was
afgelopen seizoen al de bedoeling, maar door het corona virus kon dat helaas niet doorgaan.
- Voor de huidige arbiters zal er een opfriscursus gepland worden mede met het oog op de corona
veiligheidseisen.
10.3. Arbitrage districts-finales:
Voor districtsfinales in de spelsoort driebanden zijn geen arbiters meer nodig, wel schrijvers.
De vergoeding worden aangepast naar € 80,00.
13. Rondvraag.
- BV Kevelder: Waarom veel dezelfde verenigingen met meerdere teams in de C2A-klasse,
spelers vinden dit niet leuk meer.
Antwoord Fred Kousbroek: Ieder team kan kiezen in welke regio ze willen spelen, Noord, Zuid
of Mix. Echter alle teams in deC2A-klasse hebben regio Noord gekozen. Voor het komende
seizoen kan dat niet meer gewijzigd worden. In de toekomst dus eerder aan de bel trekken.
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- BV de Peppel: Hoeveel spelers mogen worden opgesteld in een bepaalde klasse in relatie tot
de bovengrens?
Antwoord: Bij opgave van een team mag slechts 1 speler worden opgesteld die met zijn huidige
moyenne behoort tot een hogere klasse. Zie wedstrijdreglement (art.1 lid G. en Aanhangsel A) op
onze website.
- BV Wapen van Borculo: Wie betaald de contributie aan de KNBB voor een lid van meerder
verenigingen?
Antwoord Henny Vaanhold: De KNBB heft voor een lidmaatschap bij meerder verenigingen
slechts 1x contributie (€ 28,00) en wel bij de vereniging met het laagste verenigingsnummer.
Het district heft echter de contributie (€ 12,50) bij elke verenigingen waarvan hij/zij lid is.
- BV Ons Huis: Welke coronaveiligheidsregels gelden voor de arbitrage tijdens Pk- en
Competitiewedstrijden?
Antwoord Henny Vaanhold: Dit gaan wij t.z.t. in een verkorte versie van de het “Protocol
Verantwoord Biljarten” op papier zetten. De verwachting is dat wij 2 weken voor de start van de
competitie het definitieve protocol kunnen presenteren op onze website.
- BV de Wieke: Stelt voor i.v.m. corona de trekstoot af te schaffen en het thuisspelend team te
laten beginnen met de partij.
Antwoord Henny Vaanhold: Goed plan. Dit gaan we ook meenemen in het bovengenoemd
protocol.
14. Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen voor haar/zijn inzet en inbreng voor ons district. Ook wenst hij
allen alvast een hele fijne en gezonde vakantie en een sportief en voorspoedig biljartseizoen
2020-2021.
Wel thuis en tot ziens.
Henny Vaanhold
Secretaris - KNBB Vereniging Carambole - District Berkel en Slinge.
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