Najaarsvergadering 2019

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
KNBB VERENIGING CARAMBOLE
DISTRICT BERKEL & SLINGE
Gehouden op maandag 2 december 2019 om 20.00 uur bij
Café Biljart Overkamp aan de Vredenseweg 12 te Eibergen.
Afwezig met kennisgeving na aanvang van de vergadering: BV de Zonnehoek
Afwezig zonder kennisgeving: BC de Wieke, BV Ellenkamp en BV Westenesch.

1. Opening. (BS, voorzitter)
- De voorzitter heet namens het bestuur allen van harte welkom op deze najaarsvergadering van
ons district, in het bijzonder onze ereleden, leden van verdienste, sponsoren en adverteerders.
Tevens schenken we vanavond aandacht aan ons 70-jarig jubileum.
We zullen zoals u in de uitnodiging al hebt kunnen zien deze vergadering wat opfleuren middels
een hapje en drankje, aangeboden door het district t.g.v. ons 70-jarig jubileum.
- De voorzitter verzoekt om een moment van stilte ter herdenking van de leden, welke ons de
afgelopen tijd zijn ontvallen.
2. Mededelingen en vaststellen agenda. (BS, voorzitter)
De voorzitter memoreert speciaal aan het overlijden van één van de oprichters van ons
oorspronkelijk district “Oost Achterhoek” en biljarter Gerrit Pot op de leeftijd van 88 jaar.
Namens het district wenst hij de familie heel veel sterkte met dit verlies.
2.1. Mededelingen van huishoudelijke aard:
- A.u.b. uw mobieltje uitschakelen.
- De voorzitter vraagt of iedereen de presentielijst heeft getekend.
- Op de tafel staan wedstrijdformulieren, welke naar behoefte kunnen worden meegenomen.
De wedstrijdformulieren kunnen ook via Biljartpoint worden uitgeprint.
Zorg er tevens voor dat de tegenstander een kopie van het wedstrijdformulier meekrijgt. Dubbele
controle is altijd beter en voorkomt discussie achteraf.
2.2. ALV KNBB-Vereniging Carambole:
- Tijdens de algemene ledenvergadering heeft men het plan gepresenteerd om in plaats van
gewestelijke finales een provinciaal kampioenschap te houden. Hiervoor was vanuit de districten
in ons gewest weinig animo.
Met ingang van het seizoen 2020-2021 wordt de contributie van de KNBB verhoogd met € 2,00.
3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 17 juni 2019. (BS, 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.
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4. Ingekomen en verzonden stukken. (BS, voorzitter)
4.1. Ingekomen:
- 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.
- Nieuwsbrieven KNBB-Vereniging Carambole. Deze staan op de website van Berkel & Slinge.
4.2. Verzonden:
- Diverse mededelingen en vragen aan verenigingen, welke ter zake deden, zoals deze:
Wijziging speeldatum i.v.m. uitstel van wedstrijden met opgave van de betreffende klasse;
Diverse verzoeken om invulling uitslag in Biljartpoint binnen de gestelde tijd;
5. Bestuurlijke zaken.
5.1. Algemeen: (BS, voorzitter
- Geen op- en of aanmerkingen.
5.2. Ledenadministratie: (BS, voorzitter)
- Dringend verzoek de ledenlijsten goed te controleren (vooral email-adressen).
5.3. Secretarieel: (HV, secretaris)
- Geen op- en of aanmerkingen.
5.4. Afreedschema:
- De verkiezing van bestuur- en commissieleden zal in de komende voorjaarsvergadering aan de
orde komen.
6. Financiële aangelegenheden. (HV, penningmeester).
6.1. Boekjaar 2018-2019:
- Aan het begin van deze vergadering zijn de financiële stukken uitgereikt.
De stukken zijn vertrouwelijk. De penningmeester verzoekt een ieder dan ook deze na de
vergadering weer in te leveren.
Het boekjaar 2018-2019 is met een prima resultaat afgesloten. De penningmeester geeft een
toelichting op de cijfers. Hieruit blijkt ook de gezonde liquiditeitspositie. Er zijn hierover verder
geen vragen.
De financiële adviescommissie (FAC) heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden,
daarom stelt de commissie, in de persoon van Guido Voskamp, de algemene ledenvergadering
voor, het bestuur decharge te verlenen van zijn financiële verantwoordelijkheden over het
boekjaar 2018-2019.
De algemene ledenvergadering gaat hiermee unaniem akkoord.
6.2. Boekjaar 2019-2020:
- De penningmeester presenteert de begroting van het boekjaar 2019-2020 met de toelichting
daarop. Door de verwachte daling van de inkomsten en stijging van de uitgaven is de begroting
dekkend, maar zal een stevige vinger aan de pols gehouden moeten worden om dit ook
daadwerkelijk te realiseren.
6.3. Contributie:
De contributie voor 2020-2021 zal niet worden verhoogd.
7. Behandeling mededelingen en voorstellen bestuur. (BS, voorzitter)
7.1. Moyennelijsten District 2019-2020:
- Herzieningslijsten per 1 januari 2020 komen op de site te staan (uiteraard kunt u ze ook vinden
in Biljartpoint).
7.2. Moyennetabellen District 2019-2020:
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- Deze staan onder “Competitie” op de site. Let op!! dubbelpartijen staan onder de tabellen
aangegeven.
7.3. Moyennetabellen KNBB 2019-2020:
- Deze worden in ons district alleen na de districtsfinales gebruikt t.b.v. het gewest.
7.4. Moyennegrenzen District 2019-2020:
- Er zijn geen wijzigingen!
7.5 Aanpassing moyennes District 2019-2020:
-Voor alle zekerheid kunt u een nieuwe speler al na 1,2 of 3 wedstrijden aanpassen!
Geef dit dan ook per omgaande door aan de competitieleider.
Na 4 wedstrijden volgt dan de herziening.
- De eventuele aanpassingen van NO-spelers zijn doorgevoerd en staan op de site.
Het eventuele aangepaste moyenne en het te maken aantal caramboles kunt u hierna altijd vinden
onder “huidig moyenne” in de teamsamenstelling in Biljartpoint.
7.6. Reglementen District en KNBB 2019-2020:
- In het districtsreglement zijn een paar kleine wijzigingen aangebracht n.a.v. een aantal kleine
aanpassingen voor de PK en competitie.
7.7. Biljartpoint 2019-2020:
- De wedstrijdadministratie in Biljartprof is een afrondende fase en wordt gekoppeld aan
Biljartpoint.
Wij zullen binnen afzienbare tijd een evaluatie maken en de werking ervan in een overzichtelijk
schema op onze website presenteren
- 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 ook het hoogste moyenne van de competitie, wanneer
u deelneemt aan de gewestelijke voorronden- en finales c.q. landsfinale.
Deze wedstrijden tellen echter niet mee ter bepaling van uw eindmoyenne.
- Uw nieuwe beginmoyenne voor het seizoen 2020-2021 wordt in uw team in Biljartpoint
weergegeven als “Algemeen moyenne” met het te maken aantal caramboles.
- Uitslagen moet u uiterlijk binnen 48 uur inbrengen (denk aan boete van € 25,00).
- Een aantal aanpassingen bij de teamvermeldingen etc. zijn doorgevoerd.
- Er zijn afspraken tussen de KNBB en Biljartpoint m.b.t. reclame-vermeldingen etc. Hierop
hebben wij als district geen enkele invloed.
8. Competitie. (BS, voorzitter)
8.1. Algemeen:
Na de uitslaande brand bij Eetcafé ’t Stuupke was Robert Overbeek, samen met de vereniging, er
in geslaagd voor hun grote aantal teams een tijdelijk onderkomen te vinden in ’t Schuttershoes.
Omdat Bianca en Robert onlangs hebben besloten niet verder te gaan met hun café moest de
vereniging op zoek naar een andere locatie.
Na een aantal besprekingen is in goed overleg het volgend seizoen Café-Restaurant de Oude
Molen het nieuwe onderkomen van BV ’t Stuupke.
De voorzitter bedankt Bianca en Robert voor de sponsoring en het beschikbaar stellen van hun
lokaliteit voor de biljartvereniging ’t Stuupke in het bijzonder.
- Graag wil ik van iedereen volledige 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!
Bij uitstel van een wedstrijd beslist opgeven: klasse – betreffende teams – nieuwe datum!
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Het beste is dit per email door te geven, maar mag uiteraard ook telefonisch!
Er mogen geen wedstrijden uit de eerste helft van de competitie worden gespeeld na 22
december 2019 i.v.m. de herziening!!
- Dan nogmaals het dringende verzoek aan alle verenigingen (vooral de teamleiders) om er voor
te zorgen, dat hun leden volgens de regels zijn gekleed.
- Het ingevulde wedstrijdformulier dient door beide teamleiders te worden getekend.
Tevens een kopie meegeven voor eventuele controle aan het uitspelende team!
- Wanneer er een dubbelpartij moet worden gespeeld, denk er dan goed aan, dat het te maken
aantal caramboles bij het libre 2 intervallen hoger wordt en bij het driebanden 1 interval.
- Dit seizoen spelen we in de B1-klasse de districtsfinales met drie periodekampioenen en in de
C1-klasse met 2 periodekampioenen.
- Zoals al eerder aangegeven blijven de afvaardigingen naar het gewest zeer waarschijnlijk
ongewijzigd: Elk district heeft twee afvaardigingen (district met de meeste teams een
afvaardiging extra). Dit seizoen is dat ook weer de A en C4-klasse !!
- Dit seizoen spelen we de districtsfinales van C1 en C5-klasse waarschijnlijk op dinsdag en
donderdag, en de B1-B2-C2-C3-C4-klasse op zaterdag na de laatste speelronde.
Onder voorbehoud data districtsfinales:
B1-klasse
18 april
B2-klasse
18 april
C1-klasse
14 + 16 april
C2-klasse
18 april
C3-klasse
18 april
C4-klasse
18 april
C5-klasse
14 + 16 april

BV ’t Stuupke - Haaksbergen
BV ’t Heukske - Eibergen
BC Ivoor - Groenlo
BV De Driehoek - Lichtenvoorde
BV Overkamp - Eibergen
BC De Olde Mölle - Neede
BC De Olde Mölle - Neede

Data gewestelijke voorronden c.q. finales:
Voorronde B – C – klassen
9 mei
23 mei
Voorronde A – Dames – klasse
3 mei
24 mei
8.2. Damescompetitie 2019-2020:
- Er wordt ook het komende seizoen weer gespeeld om de Damesbeker.
Dames geeft u zich voor 1 april 2020 a.s. op voor deze mooie wedstrijden (liefst eerder).
Er wordt wederom gespeeld volgens de intervaltabellen met drie speelsters (rouleren toegestaan).
In het weekend van 3 t/m 5 april 2020 wordt bij Hotel Pot in Groenlo het NK-Libre klein voor
Dames gespeeld.
8.5. Competitiereglement 2019-2020:
- Competitie-reglement District blijft van kracht in het seizoen 2019-2020. In gevallen, waarin dit
reglement niet voorziet, beslist het Competitie-reglement KNBB.
Mochten er nog kleine wijzigingen plaatsvinden, dan zullen wij deze per omgaande in ons PK- en
Competitie-reglement aanpassen en op de site vermelden.
9. Persoonlijke Kampioenschappen. (JJ, PK-leider)
9.1.Biljartprof:
De wedstrijdadministratie in Biljartprof is inmiddels geïntroduceerd in ons district en wij zullen
e.e.a. op korte termijn evalueren. De exacte werking van het programma met de koppeling naar
Biljartpoint zullen wij daarna op onze website presenteren.
9.2. Persoonlijke Kampioenschappen:
Het aantal deelnemers is stabiel.
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9.3. Districtsfinales:
Vanaf volgend seizoen zijn er geen arbiters meer bij de driebandenfinales t.w. driebanden groot
1e klasse en de B1 t/m de B3-klasse. De verenigingen dienen echter wel voor schrijvers te zorgen.
10. Arbitrage. (MU, Arbitragezaken)
10.1. Algemeen:
- Alle finales voor dit seizoen zijn ingevuld.
Veel dank aan alle arbiters, welke steeds weer bereid waren te arbitreren!!
10.2. Arbiterscursus:
- 4 personen doen binnenkort examen Arbiter 1.
Het ligt in de bedoeling om ook voor volgend seizoen weer een cursus te organiseren.
13. Rondvraag.
Wij hebben u inmiddels over een groot aantal zaken geïnformeerd, maar er kunnen toch nog wat
vragen bij u zijn opgekomen.
Tijdens de rondvraag graag goede aandacht in de zaal!!
- Wim Lammers (BCA): Waarom een voor- en najaarsvergadering, kan dit niet 1keer per jaar?
De voorzitter brengt dit voorstel in stemming: De meerderheid van de vergadering is er voor 1
keer per jaar en algemene ledenvergadering te houden. Het voorstel wordt aangenomen.
Wel zal er nog naar een passende datum voor deze vergadering worden gezocht.
- Rudi Goossens (BV de Driehoek): Is niet blij met het competitieprogramma van de B2Aklasse, we moeten tegen het ene team 3 keer spelen en tegen het ander slechts 1 keer.
Antwoord voorzitter: Dit heeft als oorzaak dat een team zich heel laat heeft teruggetrokken. Het
hele programma weer omgooien gaf teveel problemen met o.a. datums en lokaliteiten. Elk team is
hierover tijdig per mail over geïnformeerd.
- Rudi Goossens (BV de Driehoek): Hoe zit het met de kledingvoorschriften, sommigen komen
in korte broek biljarten.
Antwoord voorzitter: Over de kledingeisen zijn we als district altijd heel duidelijk geweest. Als
team dien je eenheid uit te stralen, niets meer en niets minder. Zie ook de Districtsreglementen
m.b.t. dit punt.
14. Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen voor haar- of zijn inbreng. Tevens wenst hij allen een plezierige
en sportieve voortzetting van het biljartseizoen en alvast hele fijne kerstdagen en een voorspoedig
2020.
Henny Vaanhold
Secretaris - KNBB Vereniging Carambole - District Berkel en Slinge.
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