Notulen voorjaarsvergadering
12 mei 2016
KNBB District West Brabant
In: Partycentrum Rozenoord te Bergen op Zoom
Opkomst:
Uitgenodigd:
70
Aanwezig:
61
Afwezig met kennisgeving:
1
Afwezig zonder kennisgeving: 8

verenigingen.
Verenigingen.
Verenigingen.
Verenigingen.

1.Opening
Om 20.00 opent Dhr. Koolen de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De teamcompetitie en persoonlijke kampioenschappen zitten er op.
Het verloop van de teamcompetitie is niet zoals we dit hadden voorgesteld.
Debet hieraan was hoe de moyennes werden bepaald ten tijde van het verloop van de competitie.
Dit zal waarschijnlijk met ingang van de nieuwe competitie worden teruggedraaid.
In de C4-klasse hebben bepaalde verenigingen (teams) moeite met het tijdstip waarop de wedstrijd is gespeeld.
Velen vinden het te laat worden.
Wordt behandeld in agendapunt 10.
Er zijn 2 enquêtes uitgezet.
1 vanuit het district en 1 vanuit de KNBB (KVC).
Deze zijn verwerkt en worden meegenomen bij de indeling van de competitie 2016-2017.
Er volgt 1 minuut stilte om de ons ontvallen leden te herdenken.
2. Huldiging kampioenen
Behoudens de C1 en de Dames zijn alle kampioenen al gehuldigd tijdens de finalewedstrijden.
In de C1 is het team van Bellevue 5 kampioen geworden.
Bij de dames is dat het team van SVW 18. (waren door een misverstand niet uitgenodigd voor deze vergadering)
Hof van Holland 3 is winnaar geworden van de districts wisselbeker.
Deze wordt op de najaarsvergadering alsnog overhandigd.
Aansluitend worden de diverse kampioenen van Nederland (PK-wedstrijden) gehuldigd en krijgen vanuit het District
een kleine attentie.
3. Mededelingen bestuur.
Geen verdere mededelingen van het bestuur.
4. Ingekomen stukken.
Ondergetekende maakt kenbaar welke vereniging zich heeft afgemeld voor deze vergadering.
Tevens is er een ingekomen stuk van bv De Poedels.
Het gaat met name om het laat eindigen van de wedstrijden in de C4-klasse.
Graag zien zijn een aanpassing (naar beneden) van het aantal te maken caramboles in de C4 klasse.
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CTC.
De tabellen zijn landelijk.
Daar kunnen we niets aan doen.
Het eindigen van een wedstrijd om 11.00 uur vindt het bestuur niet erg laat.
Het zal enorm schelen als er op tijd begonnen wordt en er tussendoor geen pauzes ingelast worden om te roken.
Dit in zijn algemeenheid.
5. Bestuursverkiezing.
Leo van Ijmond (CTC) en Piet de Nijs (CPK) worden herkozen.
6. Arbitragezaken.
Er zijn geen arbitragezaken te melden.
7. Vasstelling notulen najaarsvergadering 2015.
Notulen worden vastgesteld met 1 bemerking.
Punt 12 : jeugdleden.
Aantal jeugdleden is niet correct.
Moeten er 18 zijn.
8. Pauze.
VZ last een pauze in van 15 minuten.
9. Begroting 2016-2017.
Penningmeester geeft het woord aan de vergadering.
’t Dobbertje : hoge portokosten ondanks dat tegenwoordig veel over de mail gaat.
Penningmeester: niet alles gaat over de digitale snelweg.
Neem o.a. de flyers die verstuurd zijn naar de diverse lokaliteiten inzake Brabantse kampioenschappen.
SVW: geen post bekers opgenomen voor de jeugd.
Penningmeester: wordt voor de jeugd wel het e.e.a. vanuit het district financieel vergoed.
Zit in andere posten opgesloten.
Amicitia: graag het financieel verslag naar de penningmeesters van de verenigingen.
Penningmeester: alle correspondentie gaat via de secretaris van de vereniging.
De vergadering keurt de begroting goed.
10. Mededelingen CTC en CPK.
CTC:
De competitie wordt aangepast op basis van de ontvangen enquêtes.
Voorstel om in de C4 te blijven spelen met 4-tallen.
Dit wordt voorgelegd aan de vergadering.
(de uitslag van de stemming is reeds aan u verstrekt en in de C4 blijven we met 4-tallen spelen)
Peter van Dongen merkt nog wel op dat de districtsenquête over de C3 ging en niet over de C4.
De CTC zal er streng op toezien dat wedstrijdformulieren goed worden ingevuld, het verzetten van wedstrijden naar
een latere met toestemming dient te geschieden van de CTC en dat de dubbele partijen worden gespeeld conform de
geldende reglementen.
Administratieve Heffingen zullen zonder pardon worden uitgedeeld.
De moyennetabel staat op de website. Het verzoek is om deze op te hangen in de lokaliteit.
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CPK:
Als intro deelt de Vz mee dat het komende seizoen in diverse klasse de Gewestelijke Kampioenschappen worden
gespeeld volgens het systeem poule marseillaise.
Piet de Nijs geeft hierover enige uitleg waarbij het voorstel wordt gedaan om op dit systeem enkele wijzigingen door
te voeren wanneer we dit systeem willen gaan invoeren in het district.
Vooralsnog wordt er volgens dit systeem (als proef) gespeeld op de Gewestelijke kampioenschappen PK in de
Hoofdklasse libre, Hoofdklasse driebanden klein en 2e klasse bandstoten.
11. Inschrijving organisatie Districts- en Gewestelijke finales 2016-2017.
De wedstrijdkalender is bekend.
De inschrijvingen zijn geopend.
Peter van Dongen vraagt aan de vergadering om de uitslagen van de diverse finales naar hem door te mailen met een
foto van de winnaar en/of van de prijsuitreiking.
12. Rondvraag.
DZD.
Op het landelijk reglement zijn er diverse aanpassingen gedaan in het district.
Waarom?
Vz.
We hebben een district van ± 1200 leden en 200 teams.
Wij zijn dus in de gelukkige omstandigheid dat wij voor alle klassen een volwaardige competitie kunnen plannen.
De aanpassingen (versoepelingen) in de reglementen van de KNBB zijn erop afgestemd om zoveel mogelijk leden te
werven.
Als district zijn wij autonoom en hebben een modus willen vinden om de diverse competities toch voor iedereen
speelbaar te maken.
OBC.
Is het misschien raadzaam om eens een keer uitleg te geven aan de leden wat bilrdIs het misschien raadzaam om eens
een keer uitleg te geven aan de leden wat biljardé is?
Al een paar keer meegemaakt dat een arbiter hier niet voor aftelde en dat een speler die deze overtreding beging niet
ging zitten.
Vz.
Is moeilijk te doen.
Toch zeker als het wedstrijden betreft waarbij een lid van een ander team als arbiter fungeert.
Dat een speler uit zichzelf niet gaat zitten is triest.
Bloemenmarkt.
Het team van de B1-B heeft vaak moeten invallen als schrijver of arbiter bij uitwedstrijden.
Vz.
Is kwestie van accepteren.
Misschien aandachtspunt voor de najaarsvergadering.
Amicitia.
Voorwedstrijden waarbij 2 man aanwezig waren.
Geen afzeggingen.
Piet de Nijs.
Was een samenloop van omstandigheden.
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Real Biljart.
Voorstel voor optrekken C3 naar 46 caramboles.
Leo van Ijmond.
3 poules van 10 in de C3 met 4-tallen.
Verhoging 22 van de 30 teams naar C4.

Poeh Poeh.
De kledingvoorschriften schijnen weer te worden aangepast (versoepeld).
Vz.
Nog niets officieel van bekend.
Wordt in de toekomst waarschijnlijk wel aangepast.
’t Dobbertje.
Wanneer moet de teamindeling ingeleverd zijn?
Aad Rispens/Leo van Ijmond.
Eind juli.
Als teams zich terugtrekken is er dan restitutie mogelijk van het contributiegeld.
Leo van Ijmond.
Niet mogelijk.
Smalstad. (nu bv Dorpskoffiehuis)
We hebben 9 punten in mindering gekregen.
Leo van Ijmond.
Er zijn geen punten in mindering gebracht.
S.V.W.
De punten van SVW zullen als ingekomen stuk worden behandeld op de najaarsvergadering.
De Stelle.
De ondergrens in de C3 is 1.40.
Kan dit worden aangepast.
Hoeveel spelers kunnen worden opgesteld in de C4.
Ton Stander.
De tabellen zijn landelijk.
Kunnen we niets aan doen.
Het aantal spelers in de C4 is 4.
13. Sluiting.
VZ sluit de vergadering om 22.20 uur.
Aldus opgemaakt d.d. 06-11-2016 te Bergen op Zoom

A.Stander, secretaris
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