Notulen najaarsvergadering
9 december 2014
KNBB District West Brabant
In: Huis Ten Halve te Roosendaal
Opkomst:
Uitgenodigd:
53
Aanwezig:
35
Afwezig met kennisgeving:
5
Afwezig zonder kennisgeving: 13

Verenigingen.
Verenigingen.
Verenigingen.
Verenigingen.

1. Opening.
Om 20.00 opent Dhr. Koolen de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Is zeer verheugd dat er een zeer goede opkomst is.
2. Mededelingen bestuur.
Het seizoen is, voor wat de landscompetitie betreft, tot de helft gevorderd.
Er zijn weinig tot geen klachten binnen gekomen inzake de competitie.
Bij de KNBB is de zaak behoorlijk in beweging.
Het laatste 1 ½ jaar zijn er de nodige gesprekken geweest met de verschillende secties.
Het lijkt deze secties belangrijk om toch in de toekomst onder 1 paraplu verder te gaan.
Per 1 februari wordt de vereniging Carambole opgeheven.
Per 1 juli is er een “nieuwe” KNBB waarbij elke sectie (Pool, Carambole, Snooker en Driebanden)
zijn eigen broek financieel moet ophouden.
Het bondsbureau in Nieuwegein is verkocht.
De KNBB huurt nu een pand gezamenlijk met de Nederlandse Dartbond.
Aansluitend volgt er een minuut stilte voor diegene die ons ontvallen zijn het afgelopen half jaar.
Dhr. Koolen geeft het woord aan Dhr. Marcel Kools.
Als jeugdconsul huldigt hij Sybren Hofma van JBV Amorti.
Deze is Nationaal Kampioen geworden in de 3e klasse jeugd.
Sybren zal helaas ons district verlaten maar we hopen wel dat we hem nog een keer mogen
bewonderen op het groene laken in ons district.
3.Ingekomen stukken.
Behoudens de schriftelijke afmeldingen voor deze vergadering is er een brief binnengekomen van bv
SVW inzake het rookbeleid.
In grote lijnen gaat het er om dat er een wedstrijd is verspeeld in een lokaliteit waarbij het biljart in de
rookruimte staat.
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Ondergetekende:
Als district kunnen wij daar eigenlijk geen standpunt innemen omdat het hier een kwestie betreft die in
de wet is geregeld.
We gaan wel trachten om hierin als bestuur een soort handvat aan te bieden aan de verenigingen om
een dergelijke situatie in de toekomst te vermijden.
Dit zal in de komende bestuursvergadering in januari 2015 worden besproken.
4.Goedkeuring notulen voorjaarsvergadering.
Worden door de verfgadering goedgekeurd.
5.Arbitragezaken.
Er zijn geen arbitragezaken.
6.Medelingen CTC en CPK.
CTC. (Dhr. Van Ijmond)
Betreft probleem met de gespeelde wedstrijd bij ’t Hoefke in de rookruimte waar werd gebiljart.
De partij tussen een speler van SVW en ’t Hoefke dient alsnog te worden gespeeld.
In eerste instantie zijn door mij 10 punten toegekend aan bv ’t Hoefke omdat een speler van bv SVW
weigerde te spelen.
Dit heb ik teruggedraaid.
De datum en lokaliteit zullen nader worden bepaald.
Enkele verenigingen begrijpen nog steeds niet hoeveel teams ze kunnen opgeven afgestemd op het
aantal biljarts in de lokaliteit.
Als voorbeeld : stel je hebt 4 speeldagen en 1 biljart.
Dan moet je er van uit gaan dat er 3 speeldagen benut kunnen worden (1 speeldag moet als
uitwijkmogelijkheid ingepland kunnen worden) op 1 biljart.
Wil dus zeggen : maximaal 6 teams.
(3 teams maximaal per week thuis)
5 speeldagen en 1 biljart geeft dus de mogelijkheid voor het opgeven van maximaal 8 teams.
Nogmaals : de geplande datum (dag) voor het verspelen van een wedstrijd is niet heilig.
Het is aan de thuisspelende vereniging in overleg met de tegenstander en lokaalhouder voorbehouden
om een andere dag te plannen.
Eerde plannen is geen probleem, een wedstrijd later verspelen (2 dagen) dan de plandatum altijd in
overleg met de wedstrijdleider teamcompetitie.
In diverse teams in dezelfde klasse worden spelers meer als 2 keer opgesteld.
Dit wil ik een halt toeroepen.
Wil graag dat dit tot een maximum van 2 wordt beperkt.
Dus : 1 speler mag maximaal 2 keer in een team worden ingedeeld dat in dezelfde klasse uitkomt.
(dit is reeds verwerkt in het districtsreglement)
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Er was nog een vraag binnen gekomen wanneer de competitie 2015-2016 zal starten.
De competitie 2015-2016 zal rond dezelfde periode aanvangen als de reeds lopende competitie.
Tenzij we willen afwijken van 30 speelrondes.
Ook zal er vanaf het seizoen 2015-2016 ook weer een C4 klasse worden verspeeld.
(mededeling Vz)
We gaan er dan wel vanuit dat de tabellen tijdig klaar zijn voor dat we de competitie moeten gaan
indelen.
Nog wel een verzoek aan de vergadering of dat er iemand genegen is om samen met Dhr. van Ijmond
de teamcompetitie te runnen.
Ook Leo heeft niet het eeuwige leven en het vergt best wat tijd om iemand in te werken.
CPK. (Dhr. De Nijs)
Er zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd voor deelname aan de PK-wedstrijden.
Deze reglementen zijn terug te vinden op onze web-site.
www.knbb-westbrabant.nl
Het als eerst tegen elkaar spelen van teamgenoten is geen evangelie meer.
Men wordt geplaatst op basis van gespeeld moyenne.
Derhalve wordt op basis hiervan dan ook de eerste ronde bepaald.
7.Pauze.
8.Financieel verslag 2013-2014.
Vanuit de vergadering worden er enkele vragen gesteld :
Bv SVW :
 Hoge vergaderkosten.
 Foute B.
 Koste n arbiters ook nogal aan de hoge kant.
Penningmeester (Dhr. Ad Koolen) geeft tekst en uitleg.
Is derhalve ook bereid om e.e.a. nader te specificeren, indien gewenst.
9.Verslag FAC.
Wordt door ondergetekende voorgelezen.
Dhr. van Oorschot vraagt hierbij de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen voor het
gevoerde financieel beleid.
De vergadering gaat akkoord.
10.Verkiezing FAC.
Dhr. Jean Paul Rens en Dhr. Tromp zullen toetreden tot de FAC.
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11.Jeugd.
Dhr. Kools resumeert.
In de 1e en 2e klasse had ons district geen afvaardiging.
In de jeugd driebanden klein hadden we 1 afgevaardigde.
Jeugdcompetitie loopt zij het met wisselvallige bezetting.
Tenslotte spelen ze samen met het district Tilburg.
Graag zien wij een competitie voor de jeugd in eigen district van de grond komen.
12.Rondvraag.
Bv SVW.
Het doorvoeren van de 20% regel en bijbehorende strafpunten gaat volgens ons niet helemaal correct.
CTC.
Diegene waar we het over hebben had een behaald moyenne van meer als 20% t.o.v. het
aanvangsmoyenne.
Echter was de overschrijding in decimalen achter de komma.
Biljartpoint voert doorvoeringen (aanpassingen) automatisch uit.
Het programma heeft dus deze speler niet doorgezet naar een volgende interval waarbij hij wel de
benodigde strafpunten had gekregen.
Bv SVW.
Misschien moeten we de vergadering maar opheffen.
Op de gestelde vragen komen toch geen antwoorden.
Met name :




Financieel beleid.
Rookbeleid.
Competitiebeleid.

Aansluitend hierop volgen nog nodige discussies die niet constructief waren voor de vergadering en
waarbij geen passende oplossingen aangedragen worden voor de vernoemde problematiek.
Bv Willem III.
Misschien mogelijk om op de gestuurde facturen voortaan te vermelden over welke periode
(competitie) het gaat en de spelers.
Dhr. Koolen.
Ik ga er vanuit dat wanneer u een factuur krijgt zelf wel kunt bedenken over welke periode het gaat en
u ook zelf wel kunt nagaan welke spelers er bij u in de vereniging lid zijn.
Wat betreft de peildatum voor het bepalen van de leden van de vereniging : deze is met ingang van
2014-2015 gesteld op 1 augustus van het kalanderjaar.
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Bv ’t Pleintje.
Bij onze vereniging zijn alle teams ingepland in 1 week op de thuiswedstrijden.
Graag een betere spreiding: teams uit en teams thuis.
Dhr. van Ijmond.
Misschien is dit te ondervangen door eens kritisch te kijken naar de speeldagen.
Tenslotte doet het programma de competitie in elkaar zetten.
Ik zal het wel voor het komend seizoen nauwlettend in de gaten houden.
Daarbij moeten we wel rekening houden met de mogelijkheid tot spelen bij de tegenstander.
13.Sluiting.
De Vz sluit de vergadering om 21.35 uur.

Aldus opgemaakt d.d. 03-01-2015 te Bergen op Zoom

A.Stander, secretaris
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