Notulen voorjaarsvergadering
16 mei 2019
KNBB District West Brabant
In: Zaal Koch te Welberg / Steenbergen
Opkomst:
Uitgenodigd:
65
Aanwezig:
40
Afwezig met kennisgeving:
8
Afwezig zonder kennisgeving: 18

Verenigingen.
Verenigingen.
Verenigingen.
Verenigingen.

1 : Opening door de VZ.
VZ opent de vergadering om 20.00 uur.
Heet iedereen van harte welkom.
Hoopt op een constructieve vergadering.
Einde seizoen. Kampioenen zijn bekend.
De Persoonlijke Kampioenschappen gaan vanaf het komende seizoen gespeeld worden met intervallen.
Meer hierover op onze website : knbb-westbrabant.nl
Inschrijfgelden PK’s zijn vastgesteld op € 10,00 per inschrijving per klasse.
Dit om de vergoedingen e.d. kostendekkend te maken.
Het verzoek aan de verenigingen met meerdere tafels om de bereidheid te zoeken om diverse organisaties om zich te
nemen inzake PK-voorwedstrijden en/of finales.
Nu zijn het steeds dezelfde lokaliteiten en verenigingen die zich bereid voelen om dergelijke wedstrijden te
organiseren.
We hebben als districtsbestuur vanaf vorig jaar een vergoeding ad € 50,00 vastgesteld voor de vereniging / lokaliteit
die een PK-finale organiseert.
Tot op heden is daar weinig respons op gekomen.
Vergoedingen arbiters : wordt 1 vast bedrag all-in.
Districts-overstijgende klassen : deelnemers kunnen zich via het district inschrijven.
Het betreft de hoofdklassen libre, driebanden en bandstoten.
Rekeningen openstaande posten : deze moeten uiterlijk eind mei 2019 te zijn voldaan.
Indien de openstaande posten niet tijdig zijn voldaan dan zullen de teams van de betreffende vereniging niet mogen
deelnemen aan de competitie 2019-2020.
Aansluitend volgt er 1 minuut stilte voor de ons ontvallen leden.

Blad 1

2 : Huldiging kampioenen teamcompetitie district C1, overall kampioen teams, damesteam en
persoonlijke kampioenschappen NK.
•
•
•
•
•

Arjan Jochems NK driebanden 3e klasse klein
Adri Fens NK bandstoten 5e klasse klein
Bellevue 8 Districtskampioen C1 (niet aanwezig)
SVW 18 Districtskampioen dames
Baracuda 3 Overall kampioen District (niet aanwezig)

Marcel Kools en Leo van Ijmond worden in het zonnetje gezet voor de bewezen diensten voor het district.
Zij worden onderscheiden als lid van verdiensten.
Leo van Ijmond spreekt nog een dankwoord uit.
3 : Mededelingen bestuur.
Bij de opening al gememoreerd.
Geen verdere mededelingen.
4 : Ingekomen stukken
Behoudens de gebruikelijke afmeldingen mogen we 2 nieuwe verenigingen welkom heten.
bv Puts Meuleke uit Ossendrecht en bv Tivoli uit Halsteren.
bv Nooit Volleerd heeft het lidmaatschap bij de KNBB opgezegd.
5 : Bestuursverkiezing.
Aftredend:

Leo van Ijmond, competitieleider teamcompetitie niet herkiesbaar.

Peter van Dongen zal Aad Rispens gaan assisteren bij het opzetten van de teamcompetitie.
Vanuit de vergadering alsnog geen melding van personen die zich graag willen aanmelden voor een functie binnen het
bestuur.
6 :Arbitragezaken district.
Geen arbitragezaken.
7 :Vaststellen notulen najaarsvergadering 2018.
Notulen worden vastgesteld.
8 :Pauze.
Er wordt geen pauze ingelast met toestemming van de vergadering.
9 :Begroting 2019-2020.
Geen op- en aanmerkingen.
Begroting wordt door de vergadering goed gekeurd.
10 :Mededelingen CTC en CPK
CTC.
Uitleg over de indeling van de B-klasse.
Afgelopen seizoen 75 teams in de B-klasse.
Is billijk dat de rangschikking op teamsterkte gedaan wordt.
Aad geeft nog wat nadere uitleg over de aanpassing in de B-klasse.
Teams worden ingedeeld op sterkte.
Teammoyenne wordt bepaald door de vast opgegeven spelers.
Blad 2

Vaste spelers dienen minimaal 10 wedstrijden te hebben gespeeld bij einde competitie voor aanvang van de
vervolgronde. (districtsfinale en / of gewestelijke ronde)
Indien een vaste speler dit aantal niet heeft gespeeld zullen alle door hem / haar behaalde matchpunten in de
competitie in mindering worden gebracht.
Teams moeten ingeleverd worden middels het Excel-formulier.
Voorstel 2-punten-systeem in de B-klasse.
Ondergetekende stuurt alle deelnemende teams in deze klasse na de indeling een mail waarin deze teams hun voorkeur
kunnen geven.
Of 2-punten systeem of Belgische telling.
CPK.
Uitleg over de vergevorderde wijzigingen in de PK’s.
Alles hangt samen met het feit of de automatisering is doorgevoerd.
Zou automatisch via Biljartprof moeten gaan.
Het programma is er nog niet klaar voor.
Nu nog via het oude systeem.
Opgeven PK’s zoals voorheen.
Middels de van toepassing zijnde formulieren.
Deze zijn via de website te downloaden.
Alle hoofdklassen via district.
Districts-overstijgend: 4 of 6 voorwedstrijden?
Voorheen 4 voorwedstrijden.
Landelijk ligt het aantal te spelen voorwedstrijden op 6.
Wordt later bepaald.
Piet de Nijs geeft uitleg over het bepalen van de moyennes tijdens het spelen van de PK’s.
Nieuwe leden worden na de voorrondes beoordeeld.
Ook deze uitleg is in te zien via de website.
Het district wijkt af van de rangschikking bij indeling / verspelen voorwedstrijden.
Er zijn tabellen die worden geraadpleegd voor het bepalen van het moyenne indien er geen officieel moyenne bekend
is.
De beurtenlimiet is afgeschaft.
Inspeeltijd is 5 minuten geworden.
Ranking : op carambole-percentage.
Promoveren / degraderen blijft in tact.
Nieuwe spelers worden herzien na 4 wedstrijden.
Dringend verzoek om de juiste inschrijfformulieren te gebruiken en volledig in te vullen.
Zowel competitie- en PK moyenne.
11 :Inschrijving organisatie Districts- en Gewestelijke finales seizoen 2019-2020.
Kunnen worden ingeleverd bij de CPK.
12 :Rondvraag
De Poedels
Omzetten lidmaatschap.
Waarom moeten wij dat doen?
Peter van Dongen: is de secretaris van de vereniging verantwoordelijk voor.
Heeft ook te maken met de overgang van voormalig WBBR naar KNBB.
Was destijds een aangepast lidmaatschap.
Blad 3

’t Pleintje.
Worden alleen de NK pk’s gehuldigd?
Vz : jawel.
De teams worden ook al gehuldigd in Nieuwegein..
We zullen wel gaan overwegen om ook de teams van het district te huldigen die Nederlands Kampioen zijn geworden.
13 :Sluiting.
Vz sluit de vergadering om 21.00 uur.

Aldus opgemaakt te Bergen op Zoom d.d. 20-05-2019.
Namens districtsbestuur.
Ton Stander, secretaris.

Blad 4

