Notulen voorjaarsvergadering
14 mei 2014
KNBB District West Brabant
In: Partycentrum Rozenoord te Bergen op Zoom
Opkomst:
Uitgenodigd:
52
Aanwezig:
36
Afwezig met kennisgeving:
2
Afwezig zonder kennisgeving: 14

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 goede opkomst is.
De teamcompetitie is afgelopen en de diverse districtsfinales zijn verspeeld.
Voor de één met meer succes dan de ander.
De organisatie van de gewestelijke finales teams in de klassen C1 en C3 zijn toegewezen aan ons district.
De C1 finale wordt gespeeld bij SVW op 24 mei aanstaande.
De C3 finale wordt gespeeld bij Bellevue op 31 mei aanstaande.
Vanuit de KNBB ligt er nog steeds een dringend om “grijze leden” op te geven.
Dit zijn leden die niet actief deelnemen aan de teamcompetitie maar wel aangemerkt worden als lid van een
vereniging waardoor de KNBB hiervoor subsidiegeld van het NOC/NSF ontvangt.
Contributie voor een “grijs lid” bedraagt € 5 / jaar.
Aansluitend volgt er 1 minuut stilte voor de ons ontvallen leden.
2. Huldiging kampioenen
De diverse kampioenen worden gehuldigd.
De Ram 6 is kampioen geworden bij de dames.
Hof van Holland in de C2 poule A is overall kampioen geworden.
Dan mag ons district ook nog Nederlands kampioenen huldigen.
Senna Semler van JBV Amorti is kampioen geworden in de 2e klasse jeugd.
Arjan Jochems van bv ’t Dobbertje is kampioen geworden in de 4e klasse libre klein.
De sterkste van Nederland in het bandstoten 4e klasse was Johan Heeren van bv ’t Pleintje.
3. Mededelingen bestuur.
Ondergetekende leest voor wie zich er schriftelijk hebben afgemeld voor deze vergadering.
Aansluitend wordt een districtsverslag voorgelezen betreffende het seizoen 2013-2014 en enkele punten die betrekking
hebben op het seizoen 2014-2015.
Dit verslag wordt als bijlage meegestuurd met de notulen.
bv Molenzicht en bv De Gouden Leeuw zijn gestopt.
Nieuwkomers zijn bv De Distel (niet spelend in de teamcompetitie), bv Poeh Poeh (terug van weggeweest) en
bv BVBO.
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4. Ingekomen stukken.
Er waren geen ingekomen stukken.
5. Bestuursverkiezing.
Aftredend : Ad Koolen en Piet de Nijs.
Beide herkiesbaar.
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld dus beide heren zijn weer herkozen.
6. Arbitragezaken.
Er zijn geen arbitragezaken te vermelden.
7. Goedkeuring notulen najaarsvergadering 2013.
De notulen worden goedgekeurd met de volgende bemerkingen:
Pag 3.
Voorstel van bv De Kannebuis om bij de districtsfinales teams de Nederlandse telling te hanteren.
Dit voorstel wordt door de Vz direct in stemming gebracht.
De meerderheid is tegen dit voorstel.
Belgische telling blijft gehandhaafd bij de districtsfinales teams.
(wordt nog aangepast in districtsreglement)
8. Pauze.
Wordt uitgesteld.
9. Begroting 2014-2015.
Geen opmerkingen vanuit de vergadering.
Begroting wordt goed gekeurd.
10. Mededelingen CTC en CPK.
CPK:
Vanuit Nieuwegein is beslist dat de 6e klasse verdwijnt.
SVW: waarom handhaven we de 6e klasse niet op districtsniveau?
Op zich hebben we daar geen problemen mee als de vergadering hierin toestemt.
Zij het dat we dan wel de moyenne - intervallen moeten handhaven.
De afvaardiging naar een vervolgkampioenschap zal dan komen uit finalisten 5 e en 6e klasse.
Op de site van ons district staat een formulier voor inschrijving pk’s.
Dit formulier moet volledig ingevuld worden opgestuurd naar de CPK.
Niet volledig of foutief ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
CTC:
Betreft de afgelopen competitie : in bijna alle klassen is de competitie redelijk goed verlopen.
De C3 blijft een probleem.
Het komt in deze klasse nog te veel voor “dat men zo maar wat doet”.
Vaak komt het voor dat men geen 3 spelers kan opstellen terwijl er wel 8 op de lijst staan.
Ook een tijdige afzegging naar de tegenstander schijnt een probleem te zijn.
Het mag toch niet zo zijn dat je de tegenstander laat opdraven en dat je dan vervolgens de mededeling hebt dat je niet
voldoende spelers hebt om de wedstrijd te verspelen.
Dit kan niet door de beugel.
Vanaf het komende seizoen worden hier sancties voor opgelegd.
Voor de komende competitie allen veel succes toegewenst.
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11. Inschrijving organisatie Districts- en Gewestelijke finales 2014-2015.
Dit punt is al gememoreerd en zal gedurende komende periode invulling krijgen.
12. Rondvraag.
SVW
In Biljartpoint worden (zijn) geen moyenneverlagingen te zien of worden niet doorgevoerd.
Wat betreft indeling C1en te spelen caramboles is nog geen uitsluitsel.
CTC.
Is misschien voor een leek moeilijk te zien maar worden automatisch verwerkt bij indeling team.
Het is niet alleen het eindmoyenne wat doorslaggevend is.
Indien een speler op de helft van de competitie is verhoogd zal dit zijn (haar) aanvangsmoyenne zijn voor de komende
competitie.
Betreft indeling C1 volgt nog een nader overleg met teamleiders deze klasse.
Is afhankelijk van aantal inschrijvingen.
Eric Harten heeft namens SVW een brief gestuurd waarop vanuit het district nooit een antwoord is gegeven.
Ondergetekende zoekt dit uit.
Bloemenmarkt.
Bij ons speelt er een lid die ook lid is van bv Krabbendijke.
Bij 1 vereniging in de B1 en bij de ander in de B2.
Vz.
Is toegestaan als het maar in 2 verschillende klassen is ondanks dat hetzelfde spelsoort is.
HWP.
Wat is de reden dat de moyennes in de B2 naar benden zijn bijgesteld?
Vz.
Tabellen moeten nog worden vastgesteld.
Op 19 juni is er een vergadering van CVC in Nieuwegein.
Dan worden de tabellen definitief gemaakt.
Het betreft hier dan aanpassing van de te maken caramboles.

De Vz sluit de vergadering om 21.10 uur.
Aldus opgemaakt d.d. 07-09-2014 te Bergen op Zoom

A.Stander, secretaris
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