Voorjaarsvergadering 2018

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
KNBB VERENIGING CARAMBOLE
DISTRICT BERKEL & SLINGE.
Gehouden op maandag 4 juni 2018 om 20.00 uur bij
Café Biljart Overkamp aan de Vredenseweg 12 te Eibergen.
Afmelding ontvangen van: Ed Peters (BV Kroon Eibergen), Peter Kooijmans (BV ’t Heukske)
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.
2. Mededelingen en vaststellen agenda. (BS, voorzitter)
- Na het verschrikkelijke ongeval, dat Rick Westendorp is overkomen en het bericht over de
ziekte van onze sponsoren Wim Tijink en Frans Peterman, kan ik U zeggen, dat het redelijk goed
met hun gaat; namens het district wensen we deze heren en hun familie van harte beterschap en
veel sterkte. Tevens sterkte gewenst aan Peter Kooijmans die een operatie moet ondergaan.
- Helaas moet ik U nog een minder prettige mededeling doen, namelijk de uitslaande brand,
welke heeft gewoed bij Eetcafé ’t Stuupke. Wij wensen Robert en Bianca veel sterkte om deze
fatale brand te verwerken en hopelijk snel te boven komen.
- Tevens wil iedereen, die op welke wijze dan ook, bedanken voor het geweldige medeleven en
het prachtige bloemstuk na het overlijden van mijn vrouw.
- Over ernstige ziektegevallen willen wij als districtsbestuur tijdig geïnformeerd worden zodat
wij daaraan de juiste aandacht kunnen besteden.
2.1. Mededelingen van huishoudelijke aard:
- A.u.b. uw mobieltje uitschakelen.
- Vragen graag via de microfoon, zodat iedereen alles duidelijk kan volgen.
- Hebt U allemaal de presentielijst getekend?
- U kunt de wedstrijdformulieren uitprinten bij Biljartpoint (ook voor de tegenstander i.v.m.
eventuele controle).
- Het kopje koffie en 1 consumptie wordt u aangeboden door het district.
- Het bestuur zou het prettig vinden na afloop van de vergadering nog even na te praten onder het
genot van één extra vakantie-consumptie van het district.
2.2. ALV-KNBB Vereniging Carambole van 2 juni 2018:
- Seizoen 2018-2019 gaat van start met de nieuw benoemde voorzitter Piet Verhaar.
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.
Tevens zijn er een aantal mogelijkheden geschapen voor onze PK-deelnemers om in een andere
klasse mee te mogen spelen (hierover onder PK meer).
3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 27 november 2017.
Ter bestudering geplaatst op onze website.
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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 zowel telefonisch als per mail een aantal vragen ( hoofdzakelijk
m.b.t. het nieuwe seizoen) gehad en tevens beantwoord.
We zullen ons uiterste best doen aan de wensen (duidelijk kenbaar maken op de
teamopgaveformulieren) te voldoen.
- Een brief van het gewest over de gang van zaken tijdens de gewestelijke voorronden- en finales
en hierin het commentaar op de beschikbaar gestelde prijzen.
- Een afscheidsinterview met de niet herkiesbare voorzitter Jaap Labruyere, die er na een periode
van elf jaar een streep onder zet.
- Nieuws- en weekbrieven van KNBB – Vereniging Carambole (zie ook onze website).
- Voorstel districten en gewesten (definitief aangenomen): Landsfinale inclusief A-klasse te
blijven spelen in het centraal gelegen Sportcomplex Merwestein te Nieuwegein.
- Een mail m.b.t. een nieuw scorebord met vele mogelijkheden voor diverse spelsoorten etc.
Tevens de mogelijkheid om de uitslagen in te voeren en later uit te printen en te mailen.
Voor verdere informatie kunt U naar site: info@biljartcomputer.nl.
- Dan nog het meest besproken stuk !!! De nieuwe wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (kortweg AVG) van kracht per 25 mei 2018.
4.2. Verzonden:
- AVG-verklaring van Berkel & Slinge aan KNBB.
- Diverse mededelingen en vragen aan verenigingen, welke ter zake deden, o.a. onderstaand stuk;
Er is vorig jaar een email verzonden 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 site, mogelijk moet zijn.
Mochten er andere belangstellende adverteerders zijn, laat het ons dan even weten.
Helaas weinig reacties ontvangen voor ons mooie district!
5. Bestuurlijke zaken. (BS, voorzitter, HV secretaris)
- De voorzitter dankt zijn medebestuursleden voor de prima samenwerking in het afgelopen jaar.
- De klasse-sponsoring van de C1-klasse en B1-klasse wisselt tussen hoofdsponsor Harrie
Overkamp en klasse sponsor Eetcafé-Bar-Biljart ‘t Stuupke.
Wij danken de hoofdsponsor, klasse-sponsoren en adverteerders voor hun ondersteuning.
-Tevens kan ik U mededelen, dat de website van het district is bijgewerkt door onze webmaster
Johan Jansink . E.e.a. mede gezien de nieuwe wet AVG. U vindt nu dan ook onze
Privacyverklaring bij elk hoofdmenu van onze website. Voor alle zaken, welke U niet op onze
website aantreft, verwijzen we U naar de sites van de KNBB of Vereniging Carambole of
Biljartpoint. Johan, bedankt !
- Op de algemene ledenvergadering van KNBB-Vereniging Carambole heeft men gevraagd of er
bij de districten belangstelling zou zijn voor een eventuele functie (bestuurslid) in de Financiële
Advies Commissie. Hiervoor was weinig belangstelling onder de districten!
- Om alvast te noteren: de datum van de Algemene (najaar) Ledenvergadering
Maandag 26 november 2018 a.s. bij Biljartcentrum Overkamp – aanvang 20.00 uur.
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5.1. Ledenadministratie:
- 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 (kan ik zelf niet wijzigen) en geboortedatum en de naam: voorbeeld
Kooij van der (kleine letters)
Soms blijkt, dat een nieuw aangemelde speler al een bondsnummer had!
Dus eerst bovenin oude bondsnummer en geboortedatum invullen (als controle) !!!
- Opgave nieuwe of al bestaande leden, welke zich opnieuw aanmelden, is mogelijk vanaf 1 mei
2018 tot en met 31 juli 2018 a.s. Contributie gaat in per 1 augustus 2018.
Bij een nieuw lid ook graag het moyenne doorgeven aan de competitieleider.
5.2. Secretarieel: (HV, secretaris)
5.2.1. Nieuwe wet bescherming persoonsgegevens (AVG):
Vanaf 25 mei 2018 is deze nieuwe wet van kracht. Dit betekent dat wij als district maar ook de
verenigingen op gebied van privacy verplicht zijn bepaalde stappen te zetten, processen te
beschrijven en beveiliging van informatie te waarborgen. Het niet voldoen aan de AVG kan
serieuze gevolgen hebben.
Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wet.
Wij hebben als district Berkel & Slinge inmiddels de wet in onze organisatie geïmplementeerd en
zijn daarmee AVG-proof.
De meest gevoelige persoonsgegevens zijn van onze website verwijderd en er is een
privacyverklaring opgenomen. Tevens hebben we onze IT-middelen op een adequate wijze
beveiligd en sturen we groepsmails in Bcc.
Bennie bedankt Henny voor het samenstellen van het AVG dossier en het in werking stellen van
deze wet in onze organisatie en overhandigd hem een bloemetje voor de, in korte tijd, verrichte
werkzaamheden.
5.3. Aftreedschema 2018:
- Rob Geensen van de FAC en Marco Ubbink zijn aftredend. Rob en Marco hebben zich
herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld zodat Rob en Marco, onder
een verdiend applaus, wordt herkozen voor een periode van 3 jaar.
Als blijk van waardering reikt de voorzitter een bloemetje uit aan beide heren.
7. Financiële aangelegenheden. (HV, penningmeester).
7.1. Boekjaar 2017-2018:
De financiële stukken en de begroting voor het boekjaar 2018-2019 worden behandeld in de
najaarsvergadering.
Wel kan ik nu al vertellen dat het resultaat van het boekjaar 2017-2018 opnieuw positief zal zijn.
7.2. Contributie 2018-2019:
Gezien bovengenoemde resultatenprognose zal de contributie niet worden verhoogd.
Wel het verzoek aan de verenigingen de facturen binnen de gestelde termijn te betalen. Dit ter
voorkoming van veel extra werk en tijd.
7. Behandeling voorstellen bestuur. (BS, voorzitter, HV secretaris)
- Alle voorstellen van de vorige vergadering zijn naar ons weten goed afgehandeld.
Andere voorstellen en suggesties worden per onderdeel kenbaar gemaakt.
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7.1. Moyennetabellen District 2018-2019:
- Deze staan onder “Competitie” op de site. De NO of nieuwe moyennes staan in rood!
7.2. Moyennetabellen KNBB 2018-2019:
- Deze worden in ons district alleen na de districtsfinales gebruikt t.b.v. het gewest.
7.3. Moyennegrenzen District 2018-2019:
- Wij verzoeken U deze goed te hanteren bij de teamopgaven!
Er zijn een aantal opmerkingen binnengekomen over teams, die eigenlijk qua moyennes in
een lagere klasse zouden moeten spelen. Indien nodig zal een team, in een lagere klasse dan
opgegeven, worden ingedeeld.
Dus nog steeds één speler onder de grens en maximaal één er boven!
7.4. Aanpassing moyennes District 2018-2019:
- 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.
7.5. Reglementen District en KNBB 2018-2019:
- De reglementen-commissie is nog steeds bezig de reglementen her en der aan te passen, zodat
ze ook beter leesbaar zullen zijn door kleine wijzigingen.
Naar alle waarschijnlijkheid worden ze m.i.v. 1 augustus 2018 a.s. gepresenteerd door de
commissie en kunnen we kijken wat er eventueel moet worden aangepast.
7.6. Biljartpoint 2018-2019:
- Er zijn besprekingen gaande 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.
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.
- Het juiste moyenne tijdens de competitie vindt U onder “Huidig moyenne” (met het juiste
aantal te maken caramboles). Dus niet onder algemeen moyenne !!
- 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 2018-2019 wordt in Uw team in Biljartpoint
weergegeven als “Algemeen moyenne” met het te maken aantal caramboles.
- Uitslagen uiterlijk binnen 48 uur inbrengen!
- 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.
Pauze 15-20 –minuten.
8. Competitie. (BS, voorzitter)
8.1. Algemeen:
- BV de Picker is opgeheven i.v.m. wijziging lokaalhouder.
Hopelijk vinden de leden op korte termijn een andere vereniging.
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- BV de Klok – Eibergen gaat verhuizen i.v.m. vernieuwing Café-restaurant naar een andere
locatie in Eibergen. Ik wil de eigenaar van Café-rest. de Klok dan ook hartelijk bedanken voor
het beschikbaar stellen van zijn lokaliteit voor onze biljartsport.
- Door de sluiting van Café de Biester heeft de vereniging afgelopen seizoen onderdak kunnen
vinden bij Café-rest. de Oude Molen. Han en Anita dank voor jullie medewerking!
De vereniging heeft nu dan ook besloten hun naam te wijzigen in: BC de Wieke.
- Na de al genoemde uitslaande brand bij Eetcafé ’t Stuupke is Robert Overbeek doende, samen
met de vereniging een vervangende locatie te vinden voor hun grote aantal teams.
- 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 soms vaak om personele problemen, toernooien etc.,
wedstrijden uitstellen !! Afgelopen seizoen waren het maar liefst 228 wedstrijden.
Bij uitstel van een wedstrijd beslist opgeven: klasse – teams – nieuwe datum – Het beste is
per email door te geven!
Er mogen, uit de 1e helft van de competitie, geen wedstrijden worden gespeeld na 23
december 2018 i.v.m. de herziening!!
- 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.
- Dan nogmaals het dringende verzoek aan alle verenigingen (vooral de teamleiders) om er voor
te zorgen, dat hun leden volgens de regels zijn gekleed.
Laat bij veel teams nog al wat te wensen over, vooral broek en schoenen!
- De herzieningen zullen worden verwerkt per 31 december 2018. Laten we goed met elkaar
afspreken, dat er geen inhaalwedstrijden meer worden gespeeld na 23 december 2018 a.s.
- 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).
- 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 was dat de A en C4-klasse!!
- Misschien komt er in de C3-klasse een wijziging, doordat dit de grootste klasse is in
competitieverband, (ook in ons district). Het gewest gaat bepalen hoe de afvaardiging van 4
teams per gewest tot stand zal komen. B.v. nummers 1 en 2 van de gewestelijke finale.
- Samenwerking met de districten Doetinchem – Twente – Berkel en Slinge gaat op dezelfde voet
door in het komende seizoen. Iedereen was 100% tevreden over dit samengaan.
- De A-klasse wordt uitgebreid met een team van BV ’t Stuupke, welke hun thuiswedstrijden
zullen gaan spelen bij HCR Prinsen te Haarlo.
- De C1-klasse krijgt een nieuw team van BV Ellenkamp in hun midden.
- Alvorens over te gaan naar de huldiging van een drietal districtskampioenen, welke geen
districtsfinale hebben gespeeld, moet mij het volgende even van het hart over de afmelding van
twee teams, welke wel kampioen waren geworden, echter niet hebben deelgenomen aan de
districtsfinales.
Het was voor mij dan ook een grote verrassing, dat ik op dinsdag 24 april jl. bericht ontving van
twee teams, welke kampioen waren geworden, echter niet aan de finale konden deelnemen,
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hoofdzakelijk door werk op zaterdag 28 april 2018. Waarom zo laat bericht, terwijl zeker een
paar weken ervoor, aan teams uit dezelfde klassen, al kenbaar was gemaakt, dat ze niet mee
zouden doen aan de districtsfinales. Gelukkig heb ik nog met moeite twee andere teams bereid
gevonden om hun plaatsen in te nemen. Laten we met elkaar proberen om deze problemen
vroegtijdig aan de kaak te stellen en op te lossen.
Misschien zou het een mogelijkheid kunnen zijn om de districtsfinales op een doordeweekse
avond te laten plaatsvinden i.v.m. deelnemende personen, welke om wat voor reden dan ook,
beslist niet op een zaterdag kunnen. Laat Uw gedachten hier eens over gaan!
8.2. 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 t.w.:
Districtskampioenen A-B1-C1-klasse (directe plaatsing voor gewest):
A-klasse – Driehoek 1
B1-klasse – Stuupke 3
C1-klasse – Driehoek 1
De voorzitter feliciteert alle teams en reikt de bijbehorende beker uit.
Verdere districtskampioenen cq. 2e of 3e afgevaardigde (plaatsing voor het gewest):
A-klasse – Bousema 5 (2e afvaardiging).
B1-klasse – Stuupke 4 (Periode, 2e afvaardiging).
B2-klasse – B.C.A. 2 (kampioen), Heukske 2 (2e afvaardiging).
C1-klasse – B.C.A. 1 (Periode, 2e afvaardiging)
C2-klasse – BCB-Misterpoort 2, Olde Molle Neede 2 (2e afvaardiging).
C3-klasse – Barbier 3, Kevelder 10 (2e afvaardiging).
C4-klasse – Westenesch 2, Stuupke 4 (2e afvaardiging) en BCB-Misterpoort 2 (3e afvaardiging).
Na de gespeelde gewestelijke voorronden wisten zich de volgende teams te plaatsen voor de
gewestelijke finales:
A-klasse – Veemarkt 11
B1-klasse – Stuupke 3 en Stuupke 4
B2-klasse – BCA 2 en Heukske 2
C1-klasse – BCA 1
Na de gespeelde gewestelijke finales wisten zich de volgende teams te plaatsen voor de
landsfinales in Nieuwegein:
B2-klasse – BCA 2
C1-klasse – BCA 1
- De voorzitter feliciteert alle spelers met deze mooie resultaten en wenst tevens de teams welke
zich geplaatst hebben voor de landsfinale veel succes.
Damescompetitie:
- We hadden als district een gewestelijke voorronde in Eibergen (Café Tijink) en in Groenlo
(Hotel Pot).
Het damesteam van Café Tijink wist de gewestelijke finale te bereiken. Helaas geen plaatsing
voor de nationale finale.
We hebben een eervolle vermelding voor de volgende teams:
- In de eredivisie driebanden werden HCR Prinsen en Bousema Lochem respectievelijk 2e en 10e.
HCR Prinsen speelt nu nog een wedstrijd tegen de Eekhoorn voor een plaats in de finale tegen de
nummer 1 van de competitie om het Nederlands Kampioenschap.
- Ook had het team van HCR Prinsen zich geplaatst voor de halve finale van de bekercompetitie,
maar werd de finale niet bereikt.
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- In de 4e divisie eindigde het team Bousema Lochem 2 op de 7e plek.
- In de 2e divisie werden Driehoek/Thebo Speelautomaten en HCR Prinsen respectievelijk 3e en
4e.
- In de halve finale van de kadercompetitie werden de teams van BV de Driehoek/Willemsen
Bestratingen, Kabelrups/Kronenhuis en HCR Prinsen respectievelijk 3e , 9e en 10e.
- Van het gewest kregen we nog een bericht met een bedankje voor onze bijdrage aan het goed
verlopen van de gewestelijke voorronden- en finales.
Het is echter ook zo, dat wij als district onze gewestelijke competitieleider Harrie Ploeger en
Peter Rijckaert van Biljartpoint voor hun fantastische werk uiteraard hebben bedankt!
8.3. Opgave teams seizoen 2018-2019:
- Geef maximaal acht spelers op in een team, zodat er niet zo vaak een speler tijdens de
competitie extra moet worden ingevoerd!
Ook voorkeur poule-indeling kunt U op het inschrijfformulier aangeven.
Wij zouden het zeer op prijs stellen, dat U het inschrijfformulier op de site gebruikt!
Opgave teams sluit uiterlijk 1 juli 2018 a.s.
N.a.v. vragen uit de vergadering:
- Er wordt door de competitieleider van het district geen rekening gehouden met aanvullende
individuele wensen t.a.v. competitieprogramma.
- Tevens voorstel om alle teams van de vereniging ongeacht de spelsoort door te nummeren.
- 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 (speelsters mogen ook
van een andere vereniging zijn en rouleren is toegestaan).
8.4. Wedstrijdkalender 2018-2019:
- De kalender voor het nieuwe seizoen is klaar en staat op de site van ons district.
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.
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
Competitie-reglement aanpassen.
9. Persoonlijke Kampioenschappen. ( JJ, PK-leider)
9.1. Algemeen:
- Het KNBB-bestuur wil toch nog doorgaan te proberen om Provinciale Kampioenschappen te
organiseren voor niet-leden van de Vereniging Carambole.
De spelers kunnen zich voor deelname voor één jaar aanmelden als niet-lid voor een bedrag van
€ 20,00 (waarvan € 5,00 voor KNBB-Vereniging Carambole en € 15,00 voor het district).
Dit geldt voor één spelsoort naar keuze met als vervolg districtsfinale, gewestelijke voorrondenen finales en landsfinale.
- PK-inschrijving in twee klassen van dezelfde spelsoort is toegestaan. Dit betekent, dat spelers
zich ook in een hogere klasse mogen inschrijven en zelfs (landelijk) in een lagere klasse, dan de
klasse, waar hij/of zij volgens het bestaande moyenne zou moeten spelen.
Uiterste inschrijfdatum: 15 juni 2018 a.s. (Een beetje later komt op de reservelijst; maar komen
daarna meestal toch nog voor deelname in aanmerking).
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Er waren in het afgelopen seizoen 216 inschrijvingen voor de persoonlijke kampioenschappen
van het district. (Dit mag wel wat meer worden). De voorronden en finales zijn goed verlopen,
maar mochten er nog suggesties zijn dan horen wij dat graag.
Geeft U zich massaal op voor de Pk-wedstrijden.
N.a.v. vragen uit de vergadering:
De opzet van de PK-wedstrijden blijft zoals we dit vorig jaar samen hebben besloten t.w. de
voorronden in het weekend en de districtsfinales op zaterdag en zondag met 6 finalisten.
Tevens opgaves voor de PK-wedstrijden uitsluitend middels het opgaveformulier op onze
website, betaling kan alleen via de vereniging.
9.2. Speelrooster en ranglijsten 2018-2019:
- Deze is in concept gereed en is op onze website gepubliceerd.
- De ranglijsten staan inmiddels ook op onze website.
Volgend seizoen mogen zich spelers die driebanden klein 3e klasse spelen opgeven voor
driebanden groot 3e klasse.
- Bij opgave deze lijsten raadplegen zodat de spelers in de juiste klasse worden ingedeeld. De
uiterste inschrijfdatum staat tevens op onze website vermeld.
- Afmelden kan tot 1 week voorafgaand aan de voorronde. Afmelding voor een districtsfinale kan
uitsluitend 48 uur voor aanvang van de finale, dus voor woensdag 18.00 uur.
Bij te late afmelding zal er een sanctie worden opgelegd.
- Wanneer er in de voorronden poules met 4 deelnemers zijn kunnen de partijen op 1 tafel worden
gespeeld. Hierdoor kunnen lokaliteiten met slechts 1 biljart ook voor het organiseren van een
voorronde in aanmerking komen.
9.3. Huldiging deelnemers NK 2017-2018:
NK Kader 38/2 – 3e klasse
Asmond de Jong
(8)
e
NK Libre klein – 3 klasse
Nienke Pothoven
(5)
NK Libre klein – jeugd 1e klasse
Arno Coenrady
(7)
NK Driebanden – Hoofdklasse
Hans Feukkink
(ziek uitgevallen)
NK Driebanden – 3e klasse
Arie Maatman
(5)
NK Libre klein Hoofdklasse
Niels Giesen
(4)
NK Libre klein Dames
Anke Heutinck
(8)
NK Driebanden klein – Dames
Natasja Damen
(15)
NK Driebanden klein – Dames
Luci Oosterholt
(36)
Alle bovengenoemde deelnemers aan het NK worden door Johan beloond met een attentie.
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.
Bennie bedankt Johan voor zijn inbreng en zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar.
10. Arbitrage. (BS, voorzitter, MU, arbiters coördinator)
10.1. Algemeen:
- Aanmelding arbiters voor de gewestelijke voorronden en finales blijft een probleem. Lang niet
alle voorronden en finales zijn ingevuld en tevens zijn het altijd dezelfde mensen.
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Slechts enkelen stellen zich regelmatig (bv. twee keer per seizoen) beschikbaar, terwijl we in ons
district over een arbiterskorps van 45 mensen beschikken.
Dus nog weer eens: Stel onze arbiterscoördinator niet steeds weer teleur!!
- In de algemene ledenvergadering KNBB-Vereniging Carambole van afgelopen zaterdag in
Maarn heeft de wedstrijdcommissie voorgesteld de invoering van de “gele kaart” bij de arbitrage
van district, gewestelijke- en landsfinales voor overtredingen.
De eerste gele kaart is een waarschuwing; de tweede betekend een sanctie van € 10,00.
Bennie geeft nu het woord aan Marco.
10.1. Opleidingen:
- N.a.v. bovenstaande oproep; graag opgave nieuwe arbiters zodat we ook dit seizoen weer een
arbiterscursus kunnen organiseren en daarmee ons arbiterskorps weer op niveau krijgen.
- In het najaar zal er bij voldoende belangstelling een opfriscursus voor alle arbiters worden
gehouden.
Ook Marco wordt door Bennie bedankt voor zijn inbreng en werkzaamheden in het voorbije
seizoen.
11. Rondvraag.
- 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. Ook tijdens de
rondvraag graag goede aandacht in de zaal.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
12. Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen voor haar/zijn inbreng. Tevens wenst hij allen alvast een hele fijne
vakantie en een sportief en gezellig biljartseizoen 2018-2019.
Wel thuis en tot ziens.

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