DISTRICT MIDDEN BRABANT

K.N.B.B. Gewest Zuid Nederland

Najaarsvergadering maandag 21 november 2011
Castle City te Waalwijk
1.Opening door de voorzitter.
Henk heet allen welkom, speciaal aan het aanwezig erelid Henny de Ruijter. Afwezigheid wegens
ziekte bij onze bestuursleden Bert van den Hooff en Peter van Wezel. Ook langs deze weg van harte
beterschap aan ons ander erelid Ad de Roos. Ook een welkom aan Jack van de Ven namens Gewest
Zuid-Nederland.
We zijn weer een vereniging rijker, damesvereniging De Poedeltjes uit Raamsdonksveer.
We hebben een NK achter de rug in Oosterhout, damesklasse driebanden groot, was hartstikke leuk.
Na een opsomming van de verenigingen die niet aanwezig zijn werd er een moment stilte in acht
genomen voor hen die ons ontvallen zijn.
Presentielijst afwezig met afmelding: ’t Begijntje / BC Goirle / D.V.O. / De Poedelaars
Presentielijst afwezig zonder afmelding: Ut Sandoel / ’t Rijens Vat
2. Mededelingen en eventuele aanvullende agendapunten.
Er zijn geen verdere mededelingen.
3. Ingekomen en uitgaande stukken.
LJBV (Loonse Jeugd Biljart Vereniging) houdt op de bestaan per 1 juli 2011.
Schrijven van Ad Klijn dat de halve degradatie bij de dagcompetitie (recreanten) niet langer van
toepassing is.
Overlijdensbericht van Ad van Rooij lid van BC Goirle.
Overlijdensbericht van Cor Potters, lid van bv Werkendam.
De commissie dagcompetitie heeft dhr. Tiny Laros voorgedragen om hem te benoemen tot voorzitter
met onmiddellijke ingang. Dit is inmiddels door ons bekrachtigd.
Lucien van Kasteren van ’t Begijntje had een vraag over de plaatsing van lampen boven het biljart.
De districten uit het gewest Zuid-Nederland zullen op de a.s. vergadering van 26 november van sectie
Carambole te Wijchen pleiten om de reglementen weer aan te passen inzake dekleding.
Het doel waarom men dit heeft versoepeld is niet gehaald.
Diverse brieven ontvangen vanwege de misstanden tijdens de districtfinale 3e klasse libre.
Van Kees Bitter, Ad van den Bosch, en een verzoek van D.G.P. om dit uit te zoeken.
4. Notulen van de voorjaarsvergadering 23 mei 2011.
Er zijn geen op- of aanmerkingen, met dank aan de notulist.
5. Verwachte financiële situatie periode 2011 en begroting 2012.
De contributie in het district gaat komend seizoen niet omhoog.
De korting voor meerdere lidmaatschappen, welke U op contributienota van de bond tegen komt,
komt te vervallen.
De divisie en dag competitie, evenals de jeugdcompetitie, gaan wel omhoog met hun contributie.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Dank aan onze penningmeester voor de goede en duidelijke
toelichting.
6. Verslag wedstrijdleider competitie.
Zie verslag in de brochure. Geen op- of aanmerkingen.

7. Verslag wedstrijdleider PK.
Zie verslag in de brochure. Geen op- of aanmerkingen.

8. Verslag jeugdconsul.
Zie verslag in de brochure. Geen op- of aanmerkingen.
9. Arbiterscommissie.
Zie verslag in de brochure. Geen op- of aanmerkingen.
Hier wordt gevraagd voor kandidaat arbiterscoördinator. We vragen geen voorzitter, maar alleen een
coördinator. Hier worden de taken waargenomen door Bert van den Hooff. Bert mag deze taak niet
op zich nemen daar een dubbelfunctie met jeugdconsul niet toegestaan is.
De heer Jan Versteeg werd hier gevraagd om naar voren te komen. Jan is naast arbiter ook
beoordelaar. Dit heeft hij jaren lang verricht en nu is het moment dat hij hiermee stopt, ook vanwege
zijn gezondheid. Voor zijn inzet wordt Jan gehuldigd als ‘lid van verdienste’.
10. Geschillencommissie.
Zie verslag in de brochure. Geen op- of aanmerkingen.
11. Punten voor vereniging Carambole najaarsvergadering 26 november 2011.
Hans van Berge Henegouwen (’t Gelagh)
Betreffende de brief uit Zuid-Nederland inzake de kleding. Betekent dit dat we weer met strik
moeten gaan spelen?
Jaren terug is dit afgeschaft maar hier is het een en ander uit de hand gelopen, aldus onze voorzitter.
Men ziet tegenwoordig opgerolde mouwen, diverse knopen los, spijkerbroek etc.
Is dit niet laksheid van het bestuur of van de verenigingen zelf? Vraagt Hans.
Ja inderdaad, aldus Henk. Er zijn heel wat dossiers tevoorschijn te halen over diverse problemen met
de kleding.
Peter Rijckaert heeft hier nog een reactie op. Dit probleem doet zich overal voor. Men gaat allen van
huis om een lekker potje te biljarten en daar maakt het voor meesten niet uit hoe de kleding is. Er
wordt nooit iets op het formulier gezet dus wat moeten we dan? Iedereen accepteert het gelaten,
want ze willen geen problemen hebben met de tegenpartij.
En als je dan weigert te biljarten, aldus de vergadering?
Dan zit jij fout, zegt Peter, want je mag niet weigeren om te spelen. Men moet dan toch spelen en op
het formulier de onvolkomenheid aangeven.
Jeroen Hamers (De Hofstede) geeft aan dat ook de bond fout zit. Men accepteert polo shirts als er
maar het logo van de bond op staat!
Hans meldt hierna dat men eerst maar moet zorgen dat de huidige kleding voorschriften
gehandhaafd blijven. Als iedereen zich daar aan houdt zijn er al veel problemen opgelost.
De vergadering stemt hiermee in.
Voorzitter: Zuid Nederland komt er mee dat het een aanfluiting is. Hier was enige spraakverwarring
maar Henk kwam tot de conclusie dat als we met z’n allen de reglementen hanteren zoals ze nu zijn
we weer op de goede weg zijn.
Dus het is zeker niet zo dat we weer terug naar de strik willen.
Bas van Veldhoven (’t Karrewiel) Terugdraaien van de kleding, is dat per vereniging of per team?
Nee, per team mag men kiezen welke kleding men draagt, uiteraard het gehele team hetzelfde.
Dit in verband met sponsors e.d. Uiteraard allemaal volgens de huidige regels.
Als dit punt op de komende vergadering ter sprake komt zullen wij ons onthouden van eventuele
stemming.

12. Eventuele voorstellen vanuit de verenigingen.
Marianne Oerlemans (’t Raadhuis) had een vraag over het niet aanwezig zijn van arbiters bij de
districtsfinale 3e klasse Libre, en wel bij het NK driebanden groot Dames.
Peter Rijckaert heeft hier wel een antwoord op. Het NK was een samenwerking tussen
sectiedriebanden en vereniging Carambole dus we moesten daar wel aanwezig zijn. Het bleek dat op
zaterdag er 1 arbiter teveel was bij het NK. Er is hier enige mis communicatie plaatsgevonden en we
moeten hier lering uit trekken. Alles ging mis met de districtsfinale, fout wat er maar fout kon gaan.
Helaas, het is gebeurd en we zullen uiteraard alles in het werk stellen om dit in de toekomst te
voorkomen.
13. Eventuele voorstellen vanuit het districtsbestuur.
Voorstel 1:
De 1 euro bijdrage bestuur per senioren lid wordt afgeschaft per 1 januari 2012. Dit is een besparing
van circa € 700,--. De post bestuurswerkzaamheden wordt dan betaald uit de algemene middelen.
Voorstel 2:
Afhankelijk van het resultaat over 2011 zal op de voorjaarsvergadering van 2012 de verlaging van het
inschrijfgeld voor teams bepaald worden. Wellicht kunnen we dit dan ook verlagen. Het heeft geen
zin om een groot positief saldo te creëren op de bank. Wij behoeven geen winst te maken maar
alleen een werkkapitaal waarmee we het district draaiende kunnen houden.
Er is geen weerwoord op deze voorstellen dus worden uitgevoerd.
PK vraag
Henk Kosters neemt hier het woord.
Zowel bij de competitie als PK zijn spelers aan het spelen met vooraf al het idee om maar niet te te
spelen want dan moet je meer caramboles halen of je promoveert een klasse hoger.
Zij we hier dan goed bezig? Lijkt me niet want je speelt toch om iets te bereiken, toch niet om de boel
af te kraken.
Over de proef met de intervallen kwamen ook diverse reactie, zij het niet zoveel als verwacht, wel
geteld 10 brieven!
Waarom hier intervallen, was de vraag. In de competitie hebben we een verschil van aantal
caramboles en moet dat met de PK ook al zo?
Een ander persoon belt me met de mededeling dat hij het geweldig vindt, die intervallen.
Dan over de open toernooien, daar kan geen PK aan tippen. Daar spelen ze allemaal met intervallen.
Waarom dan met de PK niet?
In verband met de misstanden tijdens de districtsfinale 3e klasse libre moesten we weer een extra
bestuursvergadering beleggen om het een en ander te behandelen.
Dit allemaal om hoeveel inschrijvingen? Zeer belabberd, want dat gaat steeds harder achteruit.
Onder diegene zijn er ook nog die herhaaldelijk weer afzeggen terwijl de datums al lang van tevoren
bekend zijn. Henk moet dan weer aan het bellen om alles weer enigszins in goede banen te leiden.
Er is een brief ingediend om te vragen of leden van dezelfde vereniging eerst tegen elkaar moeten
spelen. Ja, dit staat in het reglement.
Henk sprak nog enige frustraties uit van situaties welke hij de laatste tijd meegemaakt heeft.
Hij bedankte Peter voor de bijstand die hij heeft gekregen om bepaalde situaties op te lossen.
Al met al vindt Henk het een mooie periode geweest en heeft besloten om te stoppen met functie
en wil op voorjaarsvergadering 2012 zijn functie vacant stellen.
Wij betreuren het ten zeerste dat Henk heeft besloten om te stoppen.
Over de proef met intervallen neemt Peter nog even het woord.
Van de 81 leden die voor de proef met intervallen een brief ontvangen hebben er 10 gereageerd,
waarvan 5 positief en 5 negatief.

154 Inschrijvingen, dat is 15% van ons ledenbestand. Diverse leden schrijven voor meerdere klassen
in dus dat betekent circa 90 unieke leden van de 700. Wat moeten we doen?
Financieel is dit ook belangrijk want de kosten van organisatie drukken zwaar op onze begroting.
En waarom zitten de ‘onderlinge’ toernooien er omheen wel vol? Een reden is daarvoor wel op te
noemen. Spelers van collega bonden mogen daar ook aan mee doen!
Vraag vanuit de vergadering:
Hoe worden mails verzonden naar de leden/spelers? Wij kunnen nu niet zien aan wie het
mailverkeer gestuurd wordt.
Over wedstrijdzaken worden de mails verstuurd naar de betrokken spelers en bestuur van de
vereniging. Algemene zaken gaan naar alle leden met een e-mail adres.
Oplossing is wellicht om onderaan de mails te vermelden waar de mails naar toe zijn gestuurd.
Verder met PK wedstrijden:
De dames spelen met interval in één klas, kan dat ook niet bij de heren?
Wellicht de competitie even stoppen om dan in die paar weken PK spelen?
Er zijn veel mogelijkheden op te noemen maar het blijft moeilijk om een oplossing te vinden.
Henk Kosters neemt het woord voor de vraag wie de gewestelijke finales wil organiseren:
6e klasse Libre
H.M.S.
e
4 klasse Libre
D.K.S.
5e klasse Bandstoten H.M.S.
1e klasse Driebanden Buro Balans/O.D.S.
3e klasse Bandstoten ’t Snoekske
14. Rondvraag.
Marianne Oerlemans (’t Raadhuis)
Een vraag over het verslag van onze P.K. leider inzake de inschrijvingen 5e klasse. Is dit van de laatste
keer?
Antw.: Nee, van vorig jaar, seizoen 2010/2011, zoals aangegeven.
Henk van Wordragen (’t Raadhuis)
Wij hebben een lid dat halverwege lid is geworden waarvoor wij 12,50euro contributie hebben
betaald, maar de vorige vereniging heeft de volle contributie wordt betaald. Wij verwachten een
nota van 5,00euro.
Antw.: Peter probeert hier enigszins uit te leggen hoe het momenteel in mekaar zit bij het
bondsbureau. Het programma Compsos gaat stoppen en de bond zit met een omschakeling.
Waarschijnlijk gaat de contributie volgend jaar per half jaar geïnd worden, maar dat is nog
afwachten. Om een idee te geven, de verlaging van de contributie met 1,50euro heeft meer gekost
aan de aanpassing aan de software als dat de contributie minder opgebracht heeft.
(Henk liet het hierbij, want het verschil van 7,50euro gaat toch waarschijnlijk op aan telefoonkosten
etc.!)
Er waren verder geen vragen
15. Sluiting.
Onze voorzitter bedankte een ieder voor hun aanwezigheid en wenste allen wel thuis.

Aldus de najaarsvergadering, gehouden op 21 november 2011.
Notulist Wil de Rooij

