Notulen najaarsvergadering (herzien)
6 december 2018
KNBB District West Brabant
In: De Drie Zwaantjes te Sprundel
Opkomst:
Uitgenodigd:
Aanwezig:
Afwezig met kennisgeving:
Afwezig zonder kennisgeving:

63
41
7
15

Verenigingen.
Verenigingen.
Verenigingen.
Verenigingen.

1.Opening
Vz opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom.
Hoopt op een constructieve vergadering.
Half competitie, moyennes zijn aangepast.
Let op de te maken caramboles.
Enkele teams zijn kampioen van Nederland geworden.
Vanaf seizoen 2019-2020 zullen de wijzigingen in de pk-deelname wijzigen.
Libre 5e klasse vervalt.
Er zal in alle klassen met interval gespeeld worden.
Proef voor 2 jaar. Dan zal het worden geëvalueerd.
Hoofdklasse libre en driebanden klein gaan spelen op Gewestelijk niveau.
Hieronder resulteren de districten West Brabant, Delta Zuid West en Midden Brabant.
Aansluitend wordt er 1 minuut stilte in acht genomen.
2. Mededelingen van het bestuur.
Zijn reeds behandeld in de opening.
Verder geen mededelingen van het bestuur.
3. Ingekomen stukken.
Brief De Drie Zwaantjes.
Wordt behandeld in agendapunt 7.
4. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2018.
Notulen worden vastgesteld.
5. Bestuursverkiezing: Voorzitter (herkiesbaar)
Geen kandidaten.
Vz wordt herkozen.
6. Arbitragezaken district.
Geen arbitragezaken.

7. Mededelingen CTC en CPK.
Blad 1

CTC: 1e helft gespeeld.
Waarschijnlijk is het nog niet bij iedereen duidelijk wanneer de moyennes worden herzien.
Op de helft van de competitie worden alle spelers herzien.
Men kan dan worden verhoogd of verlaagd.
De verlaging is altijd maximaal 1 interval.
Voor het vaststellen van een officieel moyenne moet men minimaal 4 wedstrijden hebben gespeeld.
Wanneer een nieuwe speler in de 1e helft 4 wedstrijden heeft gespeeld wordt het moyenne direct herzien.
Wanneer een bestaande speler zijn 4e wedstrijd in de 2e helft speelt wordt op dat moment zijn moyenne herzien.
Weinig aanmerkingen op het verloop van de competitie.
Brief de 3 Zwaantjes.
De opzet is om iedereen zoveel mogelijk te laten spelen.
Het criterium is 26 wedstrijden.
Vooralsnog zullen we niet afwijken van deze regel.
Commentaar De 3 Zwaantjes : de strekking is om een iets kortere competitie te krijgen.
Daarbij is dan 26 wedstrijden geen vereiste.
Voorstel om een wisseling toe te passen.
Of 16 of 10 teams wisselend in A en B.
Ondergetekende zal een enquête versturen naar alle verenigingen wat betreft hun visie.
De uitkomst hiervan zal besproken worden in de bestuursvergadering van maart 2019.
CPK: geen meldingen.
De Distel : vergoeding € 50,00 voor organisatie finale PK.
Wordt achteraf vergoed.
Er wordt afscheid genomen van Cees van Gorsel en Jeanne Schrauwen als arbiters.
Krijgen een aandenken en bloemetje.
Namens het district hartelijk dank voor hun getoonde inzet.
8. Pauze.
Om 20.30 uur last de Vz een pauze in.
9. Districtsreglement.
Ondergetekende vraagt of er opmerkingen zijn op het doorgevoerde DR versie 8.
Vanuit de vergadering geen opmerkingen.
10. Verslag F.A.C.
Excuses van de FAC.
Heeft geen controle uit kunnen voeren.
De leden van de FAC zullen niet aftreden en in 2019 alsnog bereid zijn een kascontrole uit te voeren.
11. Financieel verslag 2017-2018.
Bellevue heeft wel een bemerking.
Zit een verschil in uitgaven en inkomsten van € 3.000,00.
Negatief.
Penningmeester : kosten arbiters betreft ook de kosten voor de finale teams, gewestelijke finales en Nationale
voorrondes.
Bellevue komt met een voorstel om per deelname te gaan betalen.
Dus voorrondes, finales, gewestelijk……etc.
Dit voorstel wordt door de vergadering verworpen.
In de voorjaarsvergadering zal een voorstel komen voor verhoging van het inschrijfgeld naar € 12,50.
Dit zal meegenomen worden in de eerder vernoemde enquête.
12. Verkiezing F.A.C.
Ongewijzigd.
13.Jeugd.
Blad 2

Is een groot probleem aan het worden.
We zien als district geen oplossing om de jeugd aan het biljarten te krijgen.
Diverse verenigingen in het district zijn wel bezig met jeugd.
Echter de aanwas is niet groot.
14. Rondvraag.
OBK.
Nieuwe speler opgegeven.
Heeft zijn moyenne niet gehaald.
Is 1 interval verlaagd.
CTC: eind van de competitie wordt zijn algemeen totaal moyenne gehanteerd.
FFC de Kroon.
Waarom € 25.00 administratiekosten.
Vz: is een AH inzake afwezigheid op de vergadering.
Bellevue.
Bedankt het bestuur voor het opzetten van de competitie en hun inzet.
De Distel.
Verschillende systemen bij de PK’s.
CPK: systeem marseillaise was een proef.
Is mislukt.
In het district spelen wij AV-systeem..
Er is geen andere keuze.
15. Sluiting.
Vz sluit de vergadering om 21.10 uur en wenst iedereen prettige feestdagen.

Aldus opgemaakt d.d. 9-12-2018 te Bergen op Zoom

A.Stander, secretaris district West Brabant.

Blad 3

