Najaarsvergadering 2018

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
KNBB VERENIGING CARAMBOLE
DISTRICT BERKEL & SLINGE
Gehouden op maandag 26 november 2018 om 20.00 uur bij
Café Biljart Overkamp aan de Vredenseweg 12 te Eibergen.
Afwezig: BV de Klok, Zeeg Jongkoen (BV Kronenhuis), Peter Kooijmans (BV ’t Heukske),
Edwin Kuijer (BV Olde Molle Va), BV de Driesprong, BV Wapen van Borculo,
Afmelding ontvangen van: Theo Peters (BV de Driehoek), BV de Klok, Zeeg Jongkoen (BV
Kronenhuis), Peter Kooijmans (BV ’t Heukske), Edwin Kuijer (BV Olde Molle Va).
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 de zieke leden en hun familie van harte beterschap en
veel sterkte.
- De voorzitter bedankt iedereen voor het geweldige medeleven en de mooie attenties na zijn
hartoperatie.
- Over ernstige ziektegevallen willen wij als districtsbestuur graag tijdig geïnformeerd worden
zodat wij daaraan de juiste aandacht kunnen besteden.
2. Mededelingen en vaststellen agenda. (BS, voorzitter)
2.1. Mededelingen van huishoudelijke aard:
- Hebt u allemaal de presentielijst getekend?
- 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.
2.2. ALV KNBB-Vereniging Carambole:
- Seizoen 2018-2019 is van start gegaan met de nieuwe voorzitter Piet Verhaar.
Tijdens de algemene ledenvergadering zijn er diverse zaken zijn aan de orde gekomen, maar over
het algemeen waren de meeste districten tevreden over het gevoerde beleid, ook financieel.
Uiteraard waren er ook de nodige discussies over bepaalde punten, welke om een aanpassing
vroegen, waarover meer in de andere agendapunten.
Wanneer er nog wat wijzigingen op één of ander gebied worden doorgevoerd, dan zullen we u
uiteraard op de hoogte houden.
3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 4 juni 2018. (BS, voorzitter)
Deze notulen heeft u op onze website kunnen inzien.
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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 m.b.t. de competitie. Wij gaan er van uit
dat deze naar tevredenheid zijn beantwoord.
- Nieuwsbrieven KNBB-Vereniging Carambole staan op de website van Berkel & Slinge.
- Nogmaals het voorstel van districten en gewesten en nu (definitief aangenomen): Landsfinale
inclusief A-klasse te blijven spelen in het centraal gelegen Sportcomplex Merwestein te
Nieuwegein.
- Dan nog het meest besproken stuk !!! De nieuwe wet met ingang van 25 mei jl. Algemene
Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG). Uw secretaris kan alle benodigde gegevens
opvragen via de ledenadministratie van de Vereniging Carambole.
4.2. Verzonden:
- Diverse mededelingen en vragen aan verenigingen, welke ter zake deden, zoals deze:
Wijziging speeldatum i.v.m. uitstel van wedstrijden;
Diverse verzoeken om invulling uitslag in Biljartpoint binnen de gestelde tijd;
5. Bestuurlijke zaken.
5.1. Algemeen: (BS, voorzitter)
- De voorzitter dankt zijn medebestuursleden voor de prima samenwerking in het afgelopen jaar.
Noot van de secretaris; Dit is uiteraard wederzijds.
Tevens benadrukt hij dat de meeste leden niet weten hoeveel tijd er door het bestuur aan het
district moet worden besteed om alles in goede banen te leiden.
- De website van het district wordt binnenkort weer bijgewerkt door onze webmaster. Johan
bedankt !
- Voor alle zaken, welke u niet op onze site aantreft, verwijzen we u naar de site van de KNBB of
de Vereniging Carambole.
- U hebt het misschien gemerkt of gezien; in goed overleg met de heren Harrie Overkamp en
Robert Overbeek en uw bestuur, dat de sponsoring van B1-klasse nu geschied door Robert en de
C1-klasse door Harrie. Dus gaat de sponsoring gewoon door en ik wil dan ook hier op
aansluitend alle klasse-sponsoren en adverteerders bedanken voor hun ondersteuning.
- Om al vast te noteren: De Algemene Ledenvergadering (voorjaar) is vastgesteld op
maandag 17 juni 2019.
5.1. Ledenadministratie: (BS, voorzitter)
- Iedere vereniging heeft een schrijven ontvangen van de ledenadministratie KNBB met een zeer
zorgvuldige uitleg m.b.t. het aan- en afmelden van leden of het wijzigen van functies.
Dringend verzoek de ledenlijsten goed te controleren (vooral email-adressen).
Geef iedere wijziging (hoe klein ook) door aan de KNBB en/of aan mij, zodat de juiste gegevens
bekend zijn. Let goed op bij opgave van een nieuw lid, zodat de juiste gegevens worden ingevuld.
Bijvoorbeeld: achternaam en geboortedatum !
Soms blijkt, dat een nieuw aangemelde speler al een bondsnummer had !
Dus eerst bovenin oude bondsnummer en geboortedatum invullen (als controle) !!!
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Bij een nieuw lid ook graag het moyenne doorgeven aan de competitieleider.
5.2. Secretarieel: (HV, secretaris)
- Zoals ook al in de vorige ALV gememoreerd zullen wij 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.
Mochten er vanuit de verenigingen andere suggesties komen dan zullen wij die uiteraard in onze
overweging meenemen.
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 2017-2018:
- 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 2017-2018 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 2017-2018.
De algemene ledenvergadering gaat hiermee unaniem akkoord.
6.2. Boekjaar 2018-2019:
- De penningmeester presenteert de begroting van het boekjaar 2018-2019 met de toelichting
daarop. Ondanks een verwachte daling aan de inkomstenkant en stijging aan de uitgavekant is de
begroting dekkend.
6.3. Contributie 2019-2020:
Zoals het er nu uitziet zal de contributie voor 2019-2020 niet verhoogd worden.
Een definitief besluit zal in de voorjaarsvergadering worden genomen.
Dringend verzoek van onze penningmeester om de factuur binnen de gestelde tijd te betalen,
anders weer extra werk met het versturen van herinneringen !
7. Behandeling mededelingen en voorstellen bestuur. (BS, voorzitter)
7.1. Moyennelijsten District 2018-2019:
- De moyennelijsten op de site vermelden het aanvangsmoyenne van seizoen 2018-2019.
- Herzieningslijsten per 1 januari 2019 komen op de site te staan (uiteraard kunt u ze ook vinden
in Biljartpoint).
7.2. Moyennetabellen District 2018-2019:
- Deze staan onder “Competitie” op de site.
7.3. Moyennetabellen KNBB 2018-2019:
- Deze worden in ons district alleen na de districtsfinales gebruikt t.b.v. het gewest.
7.4. Moyennegrenzen District 2018-2019:
- Er zijn geen wijzigingen !
7.5 Aanpassing moyennes District 2018-2019:
- In uw envelop vindt U voorbeelden van de 10-20%-regeling !
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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.
- De eventuele aanpassingen van NO-spelers zijn doorgevoerd en staan op de site.
- Herziening moyennes geschiedt per 1 januari 2019 a.s. !
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 2018-2019:
- De reglementen zijn m.i.v. 1 augustus 2018 a.s. gepresenteerd door de commissie en kunnen
worden bekeken op de site van de Vereniging Carambole.
- In het districtsreglement zijn een paar kleine wijzigingen aangebracht n.a.v. een aantal kleine
voor de PK en competitie.
7.7. Biljartpoint 2018-2019:
- Er waren besprekingen met de Vereniging Carambole voor een eventuele overname i.v.m. het
beëindigen van de leverancier. Voorlopig heeft de KNBB-Vereniging Carambole nog een
contract tot en met seizoen 2018-2019 en daarna waarschijnlijk alleenrecht (dit betekent dus een
speciaal programma voor de Vereniging Carambole en hun aangesloten districten).
Diverse mogelijkheden zullen worden bekeken hoe dit is te realiseren. Zodra er meer nieuws is,
houden wij u op de hoogte.
- Over de inbreng van het PK-gebeuren in Biljartpoint heeft men ons medegedeeld, dat het toch
in een redelijk gevorderd stadium is gekomen, waarschijnlijk PK-online.
- Het juiste moyenne tijdens de competitie vindt u onder “huidig moyenne” (met het juiste
aantal te maken caramboles). Dus niet onder algemeen moyenne !!
Hierdoor kunt u 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 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 2019-2020 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).
-Het wachtwoord van de teamleiders blijft gehandhaafd. Wanneer u geen teamleider meer bent,
zullen uw rechten worden verwijderd uit Biljartpoint.
Pauze…………………..
8. Competitie. (BS, voorzitter)
8.1. Algemeen:
- De meeste leden van BV de Picker hebben een andere vereniging gevonden. Prima !
- Na de uitslaande brand bij Eetcafé ’t Stuupke is Robert Overbeek, samen met de vereniging, er
in geslaagd een vervangende locatie te vinden voor hun grote aantal teams.
- 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 !
- Het bestuur valt het enorm tegen, dat een aantal verenigingen, welke om meer wedstrijden
hebben verzocht, toch regelmatig en soms vaak om personele problemen, toernooien etc.,
wedstrijden uitstellen !!
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Bij uitstel van een wedstrijd beslist opgeven: klasse – betreffende teams – nieuwe datum !
Het beste is dit per email door te geven, maar mag uiteraard ook telefonisch !
Er mogen geen wedstrijden worden gespeeld na 23 december 2018 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.
Dit laat bij veel teams nog al wat te wensen over, vooral broek en schoenen !
- 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 twee intervallen hoger wordt.
- Spelers in de C1-klasse moeten goed kijken naar het te maken aantal caramboles (zie ook onder
moyennegrenzen) !
Bij een dubbelpartij in deze klasse door de laatste speler (80) wordt dus derde partij (90) en
vierde partij (100 caramboles) – evt. derde speler (90) dan vierde partij (110 caramboles).
- Dit seizoen spelen we, zowel in de B1-klasse als in de C1-klasse, de districtsfinales met drie
periodekampioenen i.v.m. 27 speelronden.
- 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 zullen we de districtsfinales, in verband met tweede paasdag en Koningsdag, op
dinsdag – woensdag – donderdag – vrijdag van 23 t/m 26 april 2019 moeten spelen.
De afvaardigingen voor het gewest moeten uiterlijk 28 april worden opgegeven !!
Onder voorbehoud data districtsfinales (overzicht in uw envelop):
B1-klasse
23 + 26 april
BV ’t Stuupke - Haaksbergen
B2-klasse
23 + 25 april
BV ’t Heukske - Eibergen
C1-klasse
23 + 25 april
BV Overkamp - Eibergen
(4 spelers)
C2-klasse
23 + 25 april
BV De Driehoek - Lichtenvoorde
C3-klasse
24 + 25 + 26 april
BV Overkamp - Eibergen
C4-klasse
23 + 25 april
BC De Olde Mölle - Neede
C53-54-klasse
24 + 26 april
BC De Olde Mölle - Neede
(3 spelers)
Data gewestelijke voorronden c.q. finales:
Voorronde B – C – klassen
11 mei
Voorronde A – Dames – klasse
19 mei

25 mei
26 mei

Data nationale finales:
C3 + C4-klasse + Dames
21 juni
B1 + B2 + C1-klasse
22 juni
A + C2 + C3-klasse
23 juni
8.2. Deelname aan de landsfinales in de B2-C1-klasse seizoen 2017-2018:
- We hadden slechts 1 team in de Landsfinale t.w. in de C1-klasse - BV B.C.A 1 met een
verdienstelijke 4e plaats.
Het team wordt door de voorzitter namens het districtsbestuur van harte gefeliciteerd en ontvangt
een enveloppe met inhoud.
In de B2-klasse – heeft BV B.C.A 2 zich door omstandigheden moeten terugtrekken.
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8.3. Damescompetitie 2018-2019:
- Er wordt ook het komende seizoen weer gespeeld om de Damesbeker.
Dames geeft u zich voor 1 april 2019 a.s. op voor deze mooie wedstrijden (liefst eerder).
Er wordt wederom gespeeld volgens de intervaltabellen met drie speelsters (rouleren toegestaan).
8.4. Wedstrijdkalender 2018-2019:
- Op deze kalender moet ronde 31 in de A-klasse worden verwijderd !
- Dringend verzoek na de carnavalsweek geen wedstrijden meer uit te stellen !!
8.5. Competitiereglement 2018-2019:
- Competitie-reglement District blijft van kracht in het seizoen 2018-2019. 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)
Voor alle duidelijkheid nog even het volgende: Wanneer een vereniging een NK wil organiseren,
moet dit te allen tijde via het districtsbestuur geschieden !!
9.1. Speelrooster 2018-2019:
- U kunt zich nog opgeven voor diverse nog te spelen PK-wedstrijden !
Er wordt een reservelijst gemaakt voor elk onderdeel, zodat er bij eventuele afmeldingen de open
gevallen plek kan worden ingevuld.
9.2. Huldiging deelnemers NK:
- Zoals afgesproken zal deze in de voorjaarsvergadering plaatsvinden.
9.3. PK-reglement 2018-2019:
- PK-reglement District blijft van kracht in het seizoen 2018-2019. In gevallen, waarin dit
reglement niet voorziet, beslist het PK-reglement KNBB.
Wijzigingen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt en tevens zullen de artikelen ook beter
leesbaar zijn !
Mochten er kleine wijzigingen plaatsvinden, dan zullen wij deze per omgaande in ons PKreglement aanpassen en op de site vermelden.
9.4. Aanpassing klassen per seizoen 2019-2020:
Het voorstel van KVC in de verschillende spelsoorten is als volgt:
Libre:
4e klasse
0,00 – 1,40
e
3 klasse
1,40 – 2,40
2e klasse
2,20 – 4,00
e
1 klasse
4,00 – 7,00/8,00
Hoofdklasse 6,00 – 11,00
Bandstoten:

3e klasse
2e klasse
2e klasse
Hoofdklasse

0,00 – 1,00
1,00 – 1,50
1,50 – 3,50
3,00 – 6,00

Driebanden:

3e klasse
2e klasse
2e klasse
Hoofdklasse

0,000 – 0,360
0,360 – 0,520
0,520 – 0,760
0,720 – 1,200
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Driebanden groot:

1e klasse
0,000 – 0,520
Hoofdklasse 0,440 – 0,650

Het streven is dat alle kampioenschappen op zowel district als gewestelijk als nationaal niveau
plaatsvinden in het betreffende seizoen.
De hoofdklassen zijn district overstijgende finales (semi imperatief), wel opgave via het district.
Er wordt gespeeld met een vast aantal caramboles.
Er wordt in poules gespeeld op districtsniveau, waarbij iedereen minimaal 4 wedstrijden moet
spelen. Daarna wordt een gezamenlijke ranglijst opgemaakt van alle spelers die in het betreffende
deelgewest hebben gespeeld. De beste 8 spelers zullen dan de gewestelijke finale spelen. De
kampioen heeft recht op deelname aan het nationale kampioenschap.
In de alle andere klassen is het de bedoeling het intervalsysteem in te voeren.
Tevens zal in een aantal klassen een beurtenlimiet worden gehanteerd.
In de klassen met een overlappende moyennegrens kan een keuze worden in welke klasse men
wil meespelen.
Een definitief besluit over deze wijziging c.q. aanpassingen moet nog worden genomen.
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 !!
- Belangstellenden voor ons arbiterskorps kunnen zich melden bij Marco.
13. Rondvraag.
- Alvorens met de rondvraag te beginnen, nog even het volgende:
Het bestuur zou het bijzonder prettig vinden, wanneer u na afloop van de vergadering nog even
wat napraat met elkaar, onder het genot van één extra kerst-consumptie van het district (geen
verplichting).
Wij hebben u inmiddels over een groot aantal zaken geïnformeerd, maar er kunnen toch nog wat
vragen bij u zijn opgekomen.
Hiervoor wil ik u verzoeken één voor één uw vraag te stellen voor de microfoon in de zaal, zodat
iedereen goed en duidelijk kan horen, waar de betreffende vraag over gaat. Tijdens de rondvraag
graag goede aandacht in de zaal !!
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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
2019.
Henny Vaanhold
Secretaris - KNBB Vereniging Carambole - District Berkel en Slinge.
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