Notulen najaarsvergadering
08 december 2016
KNBB District West Brabant
Locatie : ’t Pleintje te St. Willebrord
Opkomst:
Uitgenodigd:
70
Aanwezig:
47
Afwezig met kennisgeving:
8
Afwezig zonder kennisgeving: 15

Verenigingen.
Verenigingen.
Verenigingen.
Verenigingen.

1. Opening.
Om 20.00 opent Dhr. Koolen de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Hoopt op een constructieve vergadering.
De competitie is inmiddels halverwege en de aangepaste moyennes (indien van toepassing) zullen deze week bij
iedereen bekend zijn.
Dank aan de medebestuursleden voor hun inzet.
Drie bestuursleden zijn afwezig : Louis de Leeuw wegens ziekte, Aad Rispens wegens werkzaamheden en
Kees van de Wegen wegens vakantie.
Afgelopen jaar zijn er diverse voorstellen naar de verenigingen gestuurd inzake teamcompetitie en persoonlijke
kampioenschappen.
Voorstellen die door de CBC naar voren zijn gebracht.
Helaas is hierop weinig respons gekomen.
Van de 70 verenigingen hebben er 5 gereageerd.
Is bijzonder jammer.
In de pauze zullen er folders uitgereikt worden voor het werven van arbiters.
Het district zit dringend op arbiters te wachten.
Wordt het korps niet aangevuld dan is het bestuur genoodzaakt om de inzet van arbiters bij finales te reduceren.
Nu zijn het er 4, dan zullen het er 3 of 2 worden.
Aansluitend volgt er 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan diegene die ons ontvallen zijn.
2. Mededelingen bestuur.
Met een half jaartje vertraging wordt de districtsbeker uitgereikt aan Hof van |Holland.
Team 3 van deze vereniging heeft het hoogste percentage gemaakte caramboles gehaald in het seizoen 2015-2016.
Maar liefst 93%.
Rein van Nijnatten stopt als arbiter.
Is zo’n 25 jaar lid geweest van het arbiterskorps.
De Vz overhandigt hem de bronzen districtsspeld.
Daarbij wordt een waardebon en bos bloemen uitgereikt.
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3.Ingekomen stukken.
Diverse verenigingen hebben zich schriftelijk afgemeld.
Ondergetekende leest de ingekomen stukken voor met daarbij de antwoorden vanuit het bestuur.
(deze stukken met antwoorden treft u in de bijlagen)
4.Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2016.
Worden door de vergadering vastgesteld en goedgekeurd.
5.Verkiezing voorzitter / penningmeester.
Geen respons vanuit de vergadering.
Derhalve blijft dhr. Ad Kollen voorzitter a.i. en penningmeester.
Wel een kanttekening ; Dhr. Ad Koolen gaat één van deze functies het komende seizoen neerleggen.
Dus een dringende vraag aan de vergadering om kandidaten naar voren te schuiven die één van deze functies ambieert.
6. Arbitragezaken.
Geen arbitragezaken te melden.
7.Medelingen CTC en CPK.
CPK.
Dhr. De Nijs heeft weinig mede te delen.
Het enige wat naar voren gebracht dient te worden is dat er bij het spelen van Gewestelijke finale clubgenoten als eerst
tegen elkaar dienen te spelen.
Als District zouden we dit ook kunnen doorvoeren.
Vergadering gaat hiermee akkoord.
Dus voortaan zullen in de Districtsfinales clubgenoten als eerst tegen elkaar spelen.
CTC.
Dhr. Van Ijmond.
Competitie draait, het loopt.
Afgelopen zondag zijn de moyennes aangepast.
Diverse spelers zijn niet verlaagd.
Die mogelijkheid was er wel (maximaal 1 interval) zij het dat dit nogal wat voeten in aarde had.
Er moesten back-ups gemaakt worden want het systeem (Biljartpoint) had in deze mogelijkheid niet voorzien.
Het is niet te doen om dit vanuit het district te regelen.
Nog wel een suggestie voor de C1.
Waarom niet een ondergrens invoeren?
Bijvoorbeeld 95 caramboles.
Iedereen in de C1 moet dan altijd minimaal 95 caramboles maken.
Nog wel een reactie vanuit het bestuur.
Peter van Dongen vindt het wel een vreemde zaak.
Wat als andere districten wel een verlaging hebben toegepast?
Krijgt men dus verschillen in te maken caramboles in diverse klassen bij vervolgkampioenschappen.

8.Pauze.
Vz last een pauze in.
9.Districtsreglement.
Ondergetekende had graag een aangepast DR willen voorleggen maar door de op handen zijnde wijzigingen vanuit de
CBC / KNBB is het raadzaam om deze voor te leggen in de komende voorjaarsvergadering.
10.Verslag FAC.
Marco Weeland leest verslag voor.
Aan de penningmeester wordt decharge verleend.

Blad 2

11.Financieel verslag 2015-2016.
Is uitgereikt / verzonden naar de verenigingen.
Geen vragen / opmerkingen vanuit de vergadering.
12.Verkiezing FAC.
Vraag aan de leden om een vervanger naar voren te brengen voor Dhr. Jean Paul Rens.
Loet de Hooge van bv ’t Dobbertje treedt toe tot de FAC.
13.Jeugd.
Marcel Kools.
Competitie gestart met 12 spelers.
Er schijnen nog 3 nieuwe spelers te zijn aangemeld.
De komende wedstrijden zijn bij Amorti op 18-12-16 en bij de Ponderosa op 08-01-2017.
14.Rondvraag.
Real Biljartbal.
Het bestuur stapt wel gemakkelijk over de ingekomen stukken.
Vz: als er wordt gedoeld op de C4-klasse kunnen we daar kort in zijn.
Hiervoor zal binnenkort een enquete worden uitgezet.
Spelen met 3 of met 4 spelers.
Landelijk is het met 3 spelers.
Mochten er nog aanvullende vragen beantwoord moeten worden dan zien we die graag per mail binnenkomen.
SVW.
Betreffende de C4.
Wij hebben daarin 9 teams.
Al onze teams horen in deze klasse thuis.
Er zijn teams van andere verenigingen die niet in deze klasse thuis horen.
Als je 65 caramboles moet maken moet je niet in de C4 spelen.
Wanneer uitsluitsel nieuwe tabellen?
Vz: geen idee.
(het zal waarschijnlijk eind maart 2017 worden)
We zijn als districtsbestuur ook niet gecharmeerd van de voorstellen zoals die er nu liggen.
DVP.
Graag het verzoek aan alle teamleiders om in de toekomst op tijd de uitslagen in te voeren.
Dhr. Van Ijmond : dit valt reuze mee.
Als je bedenkt dat we 270 teams hebben spelen is het aantal dat te laat de uitslag invoert minimaal.
15.Sluiting.
De Vz sluit de vergadering om 21.05 uur.

Aldus opgemaakt d.d. 27-02-2017 te Bergen op Zoom

A.Stander, secretaris
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