Notulen voorjaarsvergadering
11 mei 2017
KNBB District West Brabant
In: CR De Kannebuis te Halsteren
Opkomst:
Uitgenodigd:
69
Aanwezig:
48
Afwezig met kennisgeving:
9
Afwezig zonder kennisgeving: 12

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.
Het seizoen zit er op behoudens de Gewestelijke finales en daar aansluitend eventueel de Nationale finales.
Voor de teams die afgevaardigd worden naar de Gewestelijke finales: u dient 1 arbiter en 1 schrijver mee te nemen.
Wat betreft de teamcompetitie : het team dient er voor te zorgen dat elke speler hetzelfde / correcte tenue draagt
tijdens de officiële wedstrijden.
Betreft de nieuwe tabellen : het verzoek aan de vergadering is om hiervan een kopie te maken en deze in de lokaliteit
op te hangen.
Gewest Zuid-Nederland : is dringend op zoek naar een wedstrijdleider.
Deze vacante functie moet vanuit deze vergadering worden ingevuld.
VZ vraagt of hier iemand van de afvaardiging van de leden interesse voor heeft.
Biljart totaal : geschreven stukje van de voorzitter van de KVC.
In dit stukje wordt gepleit voor het organiseren van Provinciale Kampioenschappen i.p.v. Gewestelijk
Kampioenschappen.
Zal niet zo’n schokkende verandering \zijn.
Wel het feit dat er geopperd wordt om de inschrijving voor deelname PK’s “open” te stellen.
Wil dus zeggen dat iedereen (wel of geen lid van de KNBB) zich kan inschrijven voor deelname.
Is nog wel een voorstel.
Organisatie voorwedstrijden en finales PK : het dringende verzoek aan de verenigingen om in te schrijven voor
voorwedstrijden c.q. finales.
Vaak komt een dergelijke organisatie bij dezelfde verenigingen terecht.
Er volgt 1 minuut stilte om de ons ontvallen leden te herdenken.
Toevoegen aan agendapunt 10 : Jeugd (wordt 10B).
2. Huldiging kampioenen
Namens het team van Bellevue neemt Frans van Nispen de trofee in ontvangst voor het behalen van het
districtskampioenschap voor teams in de C1.
Aansluitend wordt het damesteam van SVW gehuldigd.
Overall kampioen is het team van Baracuda 8 geworden. Van dit team was er geen afvaardiging.
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Bij de behaalde Nederlandse kampioenschappen persoonlijke kampioenschappen worden JP Rens (overgangsklasse)
en Frans van de Luitgaarden (kader 38/2) gehuldigd.
Afwezig waren (met kennisgeving) Demi Pattiruhu en Brian Bakkers.
VZ zal alsnog voor zorg dragen dat deze kampioenen hun prijs ontvangen.
3. Mededelingen bestuur.
Geen verdere mededelingen van het bestuur.
4. Ingekomen stukken.
Behoudens de afmeldingen voor deze vergadering geen ingekomen stukken.
5. Bestuursverkiezing.
Aad Rispens en Kees van de Wegen worden met applaus van de vergadering herkozen.
6. Arbitragezaken.
Er zijn geen arbitragezaken te melden.
7. Vasstelling notulen najaarsvergadering 2016.
Notulen worden vastgesteld zonder bemerkingen vanuit de vergadering,
8. Pauze.
In overleg met de vergadering wordt er geen pauze ingelast.
9. Begroting 2017-2018.
Wordt goedgekeurd door de vergadering.
10. Mededelingen CTC en CPK.
CTC:
Betreft de nieuwe competitie wordt er nog slechts 1 dispensatiespeler toegestaan.
Er is geen overloop meer.
Uiterlijk 31 mei moeten de team zijn opgegeven bij de CTC.
In overleg met de teamleiders van de C1 is besloten op (afwijkend van de overige klassen) in deze klasse het komend
seizoen de Nederlandse telling te gaan hanteren.
Dat wil zeggen : gewonnen partij is 2 punten, gelijkgespeelde partij is 1 punt en verloren partij is 0 punten.
Een extra wedstrijdpunt wordt niet toegekend.
Voorbeeld : 3 spelers van een hun team winnen dan is de uitslag 6-0.
In de C1 is tevens de ondergrens om mee te mogen spelen in deze klasse gezet op 3.00.
Spelers met een moyenne beneden deze grens mogen niet meespelen in deze klasse.
CPK:
Met de aanmeldingen gaat het nog wel eens fout.
Let goed op bij het invullen van het juiste moyenne.
Het hoogste moyenne telt.
Of van de ranking of van de competitie.
Is er geen moyenne bekend dan vul je niets in.
Per spelsoort dient er een lijst te worden aangeleverd met daarop de namen van de deelnemers.
Alle schorsingen zijn opgeheven.
JEUGD:
Competitie is probleemloos verlopen.
23-04 zijn de \gewestelijke finales gespeeld.
Alle deelnemers hebben een herinnering gekregen.
Jean Paul Rens heeft het voortouw genomen om de jeugd te gaan trainen.
Heeft zijn diploma trainer A behaald. (bondstrainer)
SVW gaat naar het NK dat wordt gespeeld bij Amorti op 27 en 28 mei.
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11. Inschrijving organisatie Districts- en Gewestelijke finales 2017-2018.
Enkele inschrijvingen zijn al binnen.
Zoals gememoreerd in de opening : graag hiervoor aanmeldingen omdat het altijd op de schouders komt van dezelfde
verenigingen.
12. Rondvraag.
De Distel.
Mogen er 3 spelers met 23 caramboles in de B1?
Is toegestaan.
Hoe zijn de klassen en speelsystemen bij de PK’s?
Het systeem is AV in het district.
In het district zullen er 8 deelnemers meedoen.
In het Gewest moet hierin nog een keuze worden gemaakt.
Of 8 deelnemers over 3 dagen of 6 deelnemers over 2 dagen.
Wel volgens het AV-systeem.
Hoeveel teams gaan er naar de Gewestelijke finale?
Is afhankelijk van het aantal inschrijvingen per district.
In het Gewest hebben we 2 afdelingen.
In onze afdeling hebben we 3 districten.
West-Brabant, Delta Zuidwest en Midden-Brabant.
Er gaan 4 teams naar de Gewestelijke finale.
Het district met de meeste teams in de competitie heeft recht op een 2e afvaardiging.
DZD.
Jullie hebben wel alle kampioenen gehuldigd maar wij hebben ook nog een kampioensteam in de C2.
Dat team is als eerste geëindigd in de poule.
Dan ben je nog geen kampioen.
Wanneer staat het op de site wanneer en waar je moet spelen als je geplaatst bent voor een teamfinale?
Onze teamleider werd gebeld dat hij de dag er op de finale moest spelen met zijn team.
Staat direct na afronding van de reguliere competitie en als de lokaliteiten bekend zijn op de site.
Het is wel altijd kort dag tussen het afronden van de reguliere competitie en de finaleronde.
Is meestal een tijdsbestek van maximaal 2 weken.
Is mede afhankelijk van welk team zich plaatst voor een finale.
De CTC streeft ernaar om een finale altijd op neutraal terrein te laten verspelen.
BELLEVUE.
Is het mogelijk dat de verenigingen die een PK-finale organiseren daar een vergoeding voor krijgen?
Het is in een eerder punt al aangekaart dat het vaak dezelfde verenigingen zijn omdat die verenigingen er de middelen
voor hebben.
Zouden we moeten bekijken.
Dien hiervoor een voorstel in.
’t MOLLEKE.
Hoeveel caramboles moet men volgend jaar minimaal in de C3 maken?
Minimaal 35.
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AMORTI.
Heb een verzoek ingediend vorig jaar 7 juni voor het organiseren van een Gewestelijke finale.
Is nooit een reactie op gekomen.
Heb er vorige week opnieuw voor gebeld.
Kreeg toen de mededeling dat ze reeds waren vergeven.
Heb inmiddels wel een arbiterslijst in handen gekregen waarop staat dat er aanstaande zaterdag 4 arbiters op de
stoep kunnen staan.
Echter, ik weet van niets.
En wanneer weten wij welke finales we als district het volgend seizoen moeten organiseren?
Moeten we het antwoord op schuldig blijven.
Wellicht is het een achterhaalde lijst.
Waarom krijg ik geen antwoord op reeds ingezonden verzoeken voor het organiseren van en finale?
VZ vraagt zich af waar deze dan naar toegestuurd zijn.
De toekenning van de Gewestelijke finales teams ligt bij Leo van Ijmond.
En die heeft niets ontvangen.
Voor wat betreft het volgende seizoen moet ons district de Gewestelijke C2 en B2 organiseren.
Is vooralsnog niet definitief.
Er kunnen zich altijd wijzigingen voordoen.
We zullen e.e.a. kenbaar maken via de web-site.
13. Sluiting.
VZ sluit de vergadering om 20.45 uur.

Aldus opgemaakt d.d. 01-07-2017 te Bergen op Zoom

A.Stander, secretaris
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