Notulen najaarsvergadering
10 december 2013
KNBB District West Brabant
Café De Drie Zwaantjes te Sprundel.
Opkomst:
Uitgenodigd:
52
Aanwezig:
30
Afwezig met kennisgeving:
7
Afwezig zonder kennisgeving: 15

Verenigingen.
Verenigingen.
Verenigingen.
Verenigingen.

1. Opening:
Om 20.00 uur opent Dhr. Koolen de vergadering en heet ieder van harte welkom.
We zijn half de competitie en deze loopt naar tevredenheid.
In de C1 klasse waren er kleine problemen maar deze zijn opgelost.
Een paar jaar is er al een soort vete tussen het bondsbestuur van de KNBB en Vereniging Carambole.
Beide partijen zij de afgelopen tijd naar elkaar toe gegroeid.
Verwacht wordt dat er in het voorjaar van 2015 een nieuw bondsbestuur zetelt voor alle secties.
Er is op dit moment weinig “jong” aanwas in de biljartsport.
De sport is aan het vergrijzen.
Vervolgens volgt er 1 minuut stilte.
2. Mededelingen bestuur.
Geen mededelingen.
3.In gekomen stukken.
Diverse verenigingen hebben zich afgemeld voor de vergadering.
Brief ZBGG inzake poule-indeling in de B1 klasse.
In de A groep wordt een volledig rooster afgewerkt.
In de B groep 1 1/5 maal een rooster.
ZBGG 2 (uitkomend in de B1 klasse groep B) wenst dit volgend jaar niet meer.
Vraag aan de wedstrijdleider om hiermee het komend seizoen aan de slag te gaan.
Graag 2 gelijke poules van 12 teams.
Ook een opmerking hoe omgegaan wordt met de uiterste inschrijfdatum deelname PK’s.
Hier wordt de hand mee gelicht.
Een uitzondering voor promovendi is te billijken, maar er wordt menigmaal een speler toegevoegd na
de inschrijfdatum.

Leo van IJmond komt op de poule-indeling competitie terug na aanmelding teams seizoen 2014-2015.
Dat er een speler toegevoegd / verplaatst wordt na een inschrijfdatum is niet altijd te vermijden.
Het streven is om zoveel mogelijk mensen aan het biljarten te krijgen.
Aldus Piet de Nijs.
4.Notulen voorjaarsvergadering 2013.
Notulen zijn goedgekeurd.
Wel de vraag of de C3 klasse voortaan verspeeld kan worden met 3 spelers per team .
(voorstel is naar de verenigingen gestuurd)

5.Arbitragezaken district.
Geen arbitragezaken.
6.Medelingen CTC/CPK.
CTC.
Moyennes zijn aangepast.
Aandacht voor de volgorde van spelen.
Zie Biljartpoint.
CPK.
Aandacht voor het inleveren van inschrijfformulieren.
Niet correct ingevuld worden ze geweigerd.
Afmeldingen voor deelname:
Per telefoon bij de wedstrijdleider.
Vervolgens per mail bij de wedstrijdleider om vergissingen te voorkomen.
Per telefoon en eventueel mail bij de organiserende vereniging.
Vanuit de vergadering de vraag om in het vervolg zorgvuldiger om te gaan met het toekennen van
districtsfinales.
Zal door het bestuur worden meegenomen in de bestuursvergadering.
7.Pauze.
De Vz last een korte pauze in.
8.Financieel verslag 2012-2013.
Vanuit de vergadering komt de opmerking dat de vergaderkosten nogal aan de hoge kant zijn en of dat
diverse posten niet wat meer uitgesplitst kunnen worden.
Penningmeester geeft tekst en uitleg wat betreft de vergaderkosten,
Het verder uitsplitsten van diverse posten neemt hij in overweging.

9.Verslag FAC.
I.v.m. afwezigheid van Dhr. van Oorschot leest ondergetekende het verslag van de FAC voor.
“Op 11-11-2013 zijn door mij de boeken van de penningmeester gecontroleerd.
De boeken zijn in orde bevonden en met dank aan de penningmeester stel ik de vergadering voor hem
decharge te verlenen.”
Vr. Groeten,
Jo van Oorschot.
10.Jeugd.
Jeugd doet het prima.
Ons district telt op dit moment 14 spelers die individueel biljarten.
Opmerkelijk feit: een speler van 8 jaar die bij de districtsfinale 3e klasse libre een moyenne
haalt van 2.
11.Rondvraag.
bv Baracuda.
Voorstel om wat betreft de eerder gestelde vragen met betrekking tot B1 (2 gelijke poules) en
C3(spelen met 3 spelers) door het bestuur direct een beslissing te nemen.
Vz: laten we eerst de inschrijvingen afwachten.
Daarna kan er altijd nog een overleg plaatsvinden met de teamleiders.
Voor wat betreft de C3 zal een vooronderzoek komen.
bv de Kannebuis.
Kan er bij de teamfinales district niet de standaard puntendeling worden gehanteerd?
0= verloren, 1= gelijk en 2= gewonnen.
Deze telling wordt ook gehanteerd bij de gewestelijke- en landsfinales.
Vz: wordt een aandachtspunt in de voorjaarsvergadering.
Zal dan ook niet eerder ingevoerd kunnen worden dan in het seizoen 2014-2015.
Geldt dan wel voor alle klassen.
bv SVW.
Jeugd is moeilijk te bereiken.
We hebben voldoende materiaal en kennis in huis om les te geven.
Hopelijk kan het districtsbestuur hierin iets betekenen.
Vz: zal Marcel Kools met Jean-Paul contact op moeten nemen hoe e.e.a. in het vat te gieten.
Om de jeugd proberen te motiveren is er een nieuwe spelsoort ontwikkeld.
Het zogeheten five-ball.
Ballen zijn genummerd en telling is gerelateerd aan het Darts-spel.
Hopelijk kan dit de jeugd een boost geven.

12.Sluiting.
VZ sluit de vergadering om 21.30 uur.

Aldus opgemaakt :
Te : Bergen op Zoom
d.d. : 21-04-2014.

Namens het District West Brabant.

A.Stander, secretaris.

