Najaarsvergadering 2017

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
KNBB VERENIGING CARAMBOLE
DISTRICT BERKEL & SLINGE
Gehouden op maandag 27 november 2017 om 20.00 uur bij
Café Biljart Overkamp aan de Vredenseweg 12 te Eibergen.
Afwezig: Marco Ubbink, Ernst Ploum en de verenigingen de Barbier, de Klok, Kroon Eibergen,
de Olde Molle Neede, Overkamp, de Peppel, Schiller en Wapen van Borculo.
Afmelding ontvangen van: Marco Ubbink, Ernst Ploum en BV de Peppel.

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 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 Rick Westendorp (BV de Biester), na zijn ernstig ongeval
en onze zieke klasse-sponsoren Wim Tijink en Frans Peterman en tevens hun familie van harte
beterschap en sterkte.
- Over ernstige ziektegevallen wil het districtsbestuur tijdig geïnformeerd worden zodat wij daar
de juiste aandacht kunnen besteden.
2. Mededelingen en vaststellen agenda. (BS, voorzitter)
2.1. Mededelingen van huishoudelijke aard:
- A.u.b. uw mobieltje uitschakelen.
- Het kopje koffie en 1 consumptie wordt aangeboden door het district.
- 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. De thuis spelende vereniging vult de
uitslag in op Biljartpoint. Alleen in onderling overleg mag dit ook door de uit spelende
vereniging worden gedaan.
2.2. Reglementen:
- De districtsreglementen zijn aangepast en staan inmiddels op onze website. (behandeling onder
punt 8.4.)
2.3. Convenant KVC/KNBB:
- KVC en KNBB hebben overeenkomst bereikt over een gewijzigd convenant m.b.t.
dienstverlening en samenwerking. Deze wijzigingen moeten nog worden goedgekeurd door de
ALV van KVC en de Bondsraad.
2.4. Samenwerking KVC > Sectie Driebanden:
- De sectie Driebanden stelt veel eisen, de gesprekken zullen nog weer worden opgepakt.
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2.5. Opheffing Biljart Totaal:
- T.g.v. ziekte de hoofdredacteur Hans Coolegem verschijnt het magazine vooralsnog niet meer.
3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 12 juni 2017. (BS, voorzitter)
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)
4.1. Ingekomen:
- We hebben de afgelopen tijd een aantal vragen gehad, zowel telefonisch als per mail. Wij gaan
er van uit dat deze naar tevredenheid zijn beantwoord.
- Nieuwsbrieven KNBB-Vereniging Carambole staan op de website van Berkel & Slinge.
- Bekijk ook de website van KNBB-Vereniging Carambole, deze is vernieuwd.
- Brief KNBB 13-10-2017, voorstel WCB m.b.t. hervorming van Persoonlijke
Kampioenschappen. (behandeling onder punt 9.3.)
- Mail KNBB 2-11-2017, Inschrijving voor NK 5-pins. ( kijk op de website van de KNBB)
- Mail KNBB 2-11-2017, demonstratie 5-pins. ( kijk op de website van de KNBB)
- Nieuwsbrief november 2017, nieuwe naam voor Grand Dutch t.w. NK Biljartvijfkamp
Ereklasse.
- Nieuwsbrief november 2017, voorstel districten om landsfinales te blijven houden in
Nieuwegein inclusief de A-klasse. Definitief besluit in april 2018.
4.2. Verzonden:
- Mail aan de verenigingssecretarissen 14-11-207, inschrijving 1e editie NK 5-pins en
demonstratie 5-pins.
- Er is vorig jaar een e-mail verzonden aan alle biljartlokaliteiten m.b.t. het financieel gezond
houden van ons district. Het bestuur is van mening dat een betrekkelijk kleine bijdrage van
€ 50,00 per jaar voor een lokaliteit, welke nog niet adverteert op onze website, mogelijk moet
zijn. Gooi het balletje nog een s op bij uw lokaalhouder.
Mochten er andere belangstellende adverteerders zijn dan horen wij dat graag.
5. Bestuurlijke zaken.
De Algemene Ledenvergadering (voorjaar) is vastgesteld op maandag 4 juni 2018.
De voorzitter bedankt zijn medebestuurders voor het vele werk en de prettige samenwerking.
5.1. Ledenadministratie: (BS, voorzitter)
- De secretarissen van de verenigingen hebben een mail ontvangen van de KNBBledenadministratie m.b.t. o.a. het aanmelden van leden.
- Bij opgave van leden de bijzondere tekens weglaten i.v.m. rare namen in Biljartpoint.
- Dringend verzoek aan alle secretarissen om de ledenlijst van de verenigingen goed te
controleren vooral de e-mailadressen.
- Geef iedere wijziging, hoe klein ook, door aan de KNBB en/of aan de ledenadministratie van
ons district, zodat de juiste gegevens bekend zijn.
- Bij opgave van een nieuw lid graag extra controleren of de juiste gegevens zijn ingevuld. De
gegevens worden waarschijnlijk erg belangrijk i.v.m. berichtgeving KNBB aan alle leden
persoonlijk.
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5.2. Secretarieel: (HV, secretaris)
- KNBB heeft er in toegestemd dat jeugdspeler Arno Coenradi (BV de Driehoek) mag uitkomen in
de seniorencompetitie.
- Het districtsbestuur heeft een schorsing van één jaar opgelegd aan jeugdspeler Roy Hartemink
wegens ernstig wangedrag tijdens PK-wedstrijden. Dit betekent dat Roy Hartemink per direct
niet mag deelnemen aan deze wedstrijden t/m het seizoen 2018-2019.
- Wij zullen in 2019, mede gezien de ervaring uit het verleden, geen extra aandacht besteden aan
ons 70 jarig jubileum. Wel kijken we uit naar een passende attentie voor alle leden van het
district.
5.3. Afreedschema:
- De verkiezing van bestuur- en commissieleden zal in de komende voorjaarsvergadering aan de
orde komen.
6. Financiële aangelegenheden. (HV, penningmeester).
6.1. Boekjaar 2016-2017:
- 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 2016-2017 is met een mooi positief 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, de penningmeester decharge te verlenen over het boekjaar 2016-2017.
De algemene ledenvergadering gaat hiermee unaniem akkoord.
6.2. Boekjaar 2017-2018:
- De penningmeester presenteert de begroting van het boekjaar 2017-2018 met de toelichting
daarop. De begroting is dekkend.
Er is ook dit jaar weer rekening gehouden met een daling aan de inkomstenkant, m.n. dalende
tendens ledenbestand en PK deelname.
Voor dit jaar is de verwachting de dalende inkomsten te kunnen compenseren met bezuinigingen
op de uitgaven, m.n. arbitragekosten. Tevens blijkt heden dat de PK-deelname groter is dan
verwacht.
6.3. Contributie 2018-2019:
De verwachting is dat de contributie voor 2018-2019 niet verhoogd hoeft te worden.
7. Behandeling voorstellen bestuur. (BS, voorzitter)
Alle voorstellen uit de vorige vergadering zijn naar ons weten goed en naar ieders tevredenheid
geïmplementeerd.
7.1. Hervorming wedstrijdzaken:
Het betreft hier de voorstellen t.b.v. de competitie.
- Het spelen van periodekampioenschap voor B1 en C1.
- Het spelen van districtsfinales (B2-klasse) en (C4en C5-klasse samen) ter bepaling van de
afvaardigingen.
- Tot op heden blijven de afvaardigingen naar het gewest hetzelfde als vorig seizoen.
- Moyennetabellen en moyennegrenzen blijven ongewijzigd van kracht.
- Uitslagen uiterlijk na 48 uur inbrengen in Biljartpoint.
- Foto van lokaliteit voor plaatsing op Biljartpoint opsturen naar Marco Ubbink.
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- M.i.v. 1 januari 2018 zullen er boetes worden gegeven voor het foutief invullen van
Biljartpoint.
- Tevens zal het geven van boetes voor andere overtredingen van onze reglementen worden
aangescherpt. (o.a. uitstel wedstrijden zonder nieuwe datum)
- Moyennes Sectie Driebanden en Kadercompetitie dienen ook te gelden voor de
Districtscompetitie. Gaarne reactie van de deelnemende teams.
Pauze…………………..
8. Competitie. (BS, voorzitter)
Graag willen we 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.
Gebruik reservespelers of speel een dubbelpartij.
Het bestuur valt het enorm tegen dat een aantal verenigingen, welke om meer wedstrijden hebben
verzocht, toch regelmatig en vaak om personele problemen, toernooien etc., wedstrijden
uitstellen.
Bij uitstel van een wedstrijd beslist opgeven: klasse – teams – nieuwe datum. Het beste is per
email doorgeven.
Er mogen geen wedstrijden worden uitgesteld na 23 december 2017 i.v.m. de herziening.
Teamleiders kunnen in tegenstelling, tot wat de handleiding van Biljartpoint aangeeft, geen
wedstrijden verplaatsen (geblokkeerd).
In het seizoen 2018-2019 zal er landelijk worden gespeeld met de districtsranglijsten per 1
augustus 2018. Dus met andere woorden, geen verschillende aantallen caramboles in de
districten. Er zal worden gekeken naar een goede samenwerking van de districten.
8.1. Damescompetitie:
- De voorzitter vraagt de dames zich voor 1 april 2018 op te geven voor deze mooie wedstrijden.
(liefst eerder). Er wordt wederom gespeeld volgens de intervaltabellen met 3 speelsters. (rouleren
is toegestaan)
8.2. Avondcompetitie:
- Op de eerste plaats het dringende verzoek aan alle verenigingen, richting teamleiders, er voor te
zorgen dat alle speler volgens de regels gekleed zijn.
- De herzieningen zullen worden verwerkt per 31 december 2017.
- Spelers in de C1-klasse moeten goed kijken naar het te maken aantal caramboles. (zie ook onder
moyennegrenzen) Bij een dubbelpartij door de laatste speler (80) wordt dus derde partij (90) en
vierde partij (100).
- De districtsfinales voor teams zullen worden gespeeld van 18 t/m 29 april 2018. De definitieve
datums volgen nog.
Waarschijnlijk is dat maandag 23 april, dinsdag 24 april, woensdag 25 april, donderdag 26 april
en zaterdag 28 april.
Laatste inleverdatum kampioenen: zondag 29 april 2018.
Zoals al eerder aangegeven blijven de afvaardigingen naar het gewest als vorig seizoen: Elk
district heeft twee afvaardigingen (district met de meeste teams een afvaardiging extra) t.w. A en
C4-klasse.
- De datums van de gewestelijke voorronden en finales zijn ook voorlopig t.w.
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Voorronde A-klasse en Dames op zondag 6 mei 2018. Finale op zondag 27 mei 2018.
Voorronde B en C-klasse op zaterdag 12 mei 2018. Finale op zaterdag 26 mei 2018.
- De datums van de nationale finales zijn vrijdag 22 juni, zaterdag 23 juni en zondag 24 juni
2018.
- De samenwerking met de districten Doetinchem en Twente (A-klasse) in het huidige seizoen
gaat voortreffelijk.
8.3. Biljartpoint:
- Er zijn besprekingen gaande met de Vereniging Carambole voor een eventuele overname i.v.m.
het beëindigen van de leverancier.
Diverse mogelijkheden zullen worden bekeken hoe dit is te realiseren. Zodra er meer nieuws is
zullen we dat kenbaar maken.
Het juiste moyenne is te vinden onder “Huidig moyenne” (dus niet onder algemeen moyenne).
Naar aanleiding van diverse vragen over de herziening op de helft van de competitie:
Alleen verhogingen zijn van toepassing. In extreme gevallen eventueel verlaging van
maximaal 1 interval.
8.4. Huldigingen:
- Niet aan de orde gezien het feit dat het afgelopen seizoen helaas geen enkel team van ons
district zich heeft geplaatst voor de landsfinales.
2.2. Reglementen:
- De voorzitter benoemt de belangrijkste wijzigingen in de districtsreglementen. Deze staan
inmiddels op onze website.
- Voor de Persoonlijke Kampioenschappen wordt het PK-reglementen van de KNBB gehanteerd.
9. Persoonlijke Kampioenschappen. (JJ, PK-leider)
9.1. Stand van zaken Pk’s:
- De voorzitter geeft aan dat de Vereniging Carambole nog steeds heel graag Open Persoonlijke
Kampioenschappen wil houden, om zodoende meer leden te werven.
Het bestuur van Berkel & Slinge is niet erg gecharmeerd van dit voorstel en zal hierin een
afwachtende houding innemen.
Enige opmerkingen: inschrijfgeld bedraagt € 10,00 – waarvan € 5,00 afdracht KNBB / verzoek
sponsoring lokaliteiten / kleding.
- Wanneer een vereniging een NK wil organiseren moet dit te allen tijde in overleg met het
districtsbestuur te geschieden.
9.2. Hervorming wedstrijdzaken PK’s:
Het betreft hier de voorstellen t.b.v. de Persoonlijke Kampioenschappen.
- De Pk-leider geeft uitleg over de voorstellen van WCB m.b.t. de Pk’s m.i.v. 2018-2019.
In de algemene ledenvergadering van 4 juni 2017 zal een hierover een definitief besluit moeten
worden genomen.
- De voorzitter doet een beroep op de leden zich massaal op te geven voor de Pk-wedstrijden.
10. Arbitrage. (MU, Arbitragezaken)
I.v.m. de afwezigheid van Marco Ubbink wordt dit agendapunt door Johan Jansink behandeld.
10.1. Arbiterskorps:
- We hebben 3 nieuwe arbiters (I). Jan Kingma, Carry Hoeksema en Han Meulendijks van district
Doetinchem e.o. hebben deze arbiterscursus met goed gevolg afgelegd.
- Femke Dijk en Miranda Muller-Kobold zijn op 8 september jl. in district Twente geslaagd voor
het examen Arbiter II.
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10.2. Arbiterscursus:
- Aanmelding arbiters voor de gewestelijke voorronden en finales blijft een probleem. Lang niet
alle voorronden en finales zijn ingevuld en tevens zijn het altijd de zelfde mensen. Slechts
enkelen stellen zich regelmatig (ca. twee keer per seizoen) beschikbaar, terwijl we in ons district
over een arbiterskorps van 45 mensen beschikken.
Stel ons niet steeds weer teleur en stimuleer ook uw leden om arbiter te worden.
Omdat de reglementen in de loop der jaren zijn gewijzigd is het ook mogelijk een
bijscholingscursus te houden voor de wat oudere arbiters.
Aanmelden voor zowel de arbiters- als de bijscholingscursus bij onze arbiter coördinator Marco
Ubbink.
Om een cursus te organiseren zijn minimaal 6 personen nodig.
13. Rondvraag.
- De voorzitter vraagt tijdens de rondvraag graag goede aandacht vanuit de zaal.
- Andre Penterman (BV ’t Heukske) geeft een pluim aan het bestuur voor het realiseren van
maximaal aantal wedstrijden voor alle klassen in de competitie.
- Voordat de vergadering wordt afgesloten nodigt de voorzitter namens het bestuur, onder het
genot van één extra Oudejaars-consumptie van het district, allen uit na de vergadering nog even
met elkaar na te praten.
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
2018.

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