DISTRICT MIDDEN BRABANT

K.N.B.B. Gewest Zuid Nederland

Voorjaarsvergadering maandag 27 mei 2013
Café ‘t Snoekske te Waalwijk
1.Opening door de voorzitter.
Allen welkom, speciaal aan afgevaardigde van het gewest Jack van de Ven, thans ook
arbitercoördinator van ons district.
Verenigingen niet aanwezig: Havenzicht, Ut Sandoel (afgemeld), De Poedeltjes.
We hebben dit jaar als kampioen
A-klasse driebanden van den Brandt 2
gewest 4e
B-1 klasse driebanden Ad Dekker rekreatie
gewest 4e
B-2 klasse driebanden Olympia
gewest kampioen
C-1 klasse libre
De Eekhoorn 9
gewest kampioen
C-2 klasse libre
De Ploeg
gewest kampioen
C-3 klasse libre
’t Gelagh 5
gewest 4e
Damesklasse
gewest 2e
We nemen een moment stilte om de mensen te herdenken die ons ontvallen zijn.
Met name noemen we hier Henny de Ruijter en Andre Kuilen.
Tevens deelt onze voorzitter hier mede dat Tiny Laros, sinds 1 jaar voorzitter van onze afdeling
‘veteranen’, een droevige mededeling aan hem had dat hij ernstig ziek is en dat hij onmiddellijk stopt
met zijn functie. Onze voorzitter heeft aan de commissie aangeboden om tijdelijk de honneurs waar
te nemen als voorzitter, maar dit hoeft niet. De commissie zal dit intern voorlopig oplossen.
2. Mededelingen en eventuele aanvullende agendapunten.
De huldiging zal plaatsvinden straks rond de pauze.
3. Ingekomen en uitgaande stukken.
Diverse mails ontvangen over het organiseren van P.K. wedstrijden. Zoals ik al zeg in mijn jaarverslag
lijkt het er op dat het steeds moeilijker wordt om überhaupt iets te organiseren.
Naast het overlijden van Henny de Ruijter zoals eerder genoemd, kregen we ook de melding van het
Jan van de Laer (BC Goirle)
De Eekhoorn had een voorstel om een voorjaarscompetitie op te zetten.
De bond is voor de automatisering van de ledenadministratie in zee gegaan met het pakket Renflex
CRM, wat al door diverse sportbonden wordt gebruikt.
Cor van der Sanden bokaal wordt weer georganiseerd op 28 en 29 september.
De ingekomen stukken van D.V.O., ’t Vaartje, DC Michielsen en Ad Dekker rekreatie worden
behandeld bij de betreffende punten competitie of PK.
4. Notulen van de najaarsvergadering 19 november 2012.
Er zijn geen op- of aanmerkingen, met dank aan de notulist.
5. Jaarverslag secretaris.
Akkoord, geen op- of aanmerkingen.
6. Verslag financiële commissie.
Akkoord, geen op- of aanmerkingen.
7. Jaarverslag boekjaar 2011
Akkoord, geen op- of aanmerkingen.
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8. Decharge districtsbestuur voor het door hen gevoerde beleid.
Met applaus wordt het decharge door de vergadering bekrachtigd.

9. Verkiezing financiële commissie.
Jeroen Hamers is aftredend als lid van de commissie. Jeroen stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe
periode van 3 jaren. Er zijn geen tegenkandidaten.
Met applaus wordt Jeroen weer aangenomen voor 3 jaren.
10. Verkiezing districtsbestuur.
Onze voorzitter Henk Vos is aftredend. Na goed nagedacht te hebben stelt Henk zich voor een
nieuwe periode beschikbaar. Er zijn geen tegenkandidaten.
Peter Rijckaert neemt hier even het woord over om de vergadering om bekrachtiging van een nieuwe
periode te vragen. Dit wordt met applaus bekrachtigd. Peter benadrukt wel dat dit voor Henk de
laatste termijn is. Over 3 jaren moeten we dus een andere voorzitter kiezen.
Embert Broekhoven is aftredend als wedstrijdleider competitie. Embert stelt zich herkiesbaar voor
een nieuwe periode. Er zijn geen tegenkandidaten.
Ook Embert wordt met applaus weer aangenomen voor een nieuwe periode van 3 jaren.
De PK commissie, bestaande uit Marianne Oerlemans en Henk van Wordragen, wordt niet
opgeheven, maar blijft voorlopig als zodanig bestaan. Zij worden dus nog niet opgenomen in het
bestuur maar blijven als commissie als bestaan.
11. Jaarverslag arbitercoördinator.
Geen op- of aanmerkingen op het verslag.
12. Jaarverslag veteranencommissie.
Akkoord, geen op- of aanmerkingen.
13. Verkiezing commissie heffingen en maatregelen.
De commissie bestaat nu uit Rob Schaap (voorzitter, Jeroen Hamers en Ben Stoopen.
Ad van Dongen en Marianne Oerlemans hebben hierin geen zitting meer. Ad is geen lid meer van de
bond en Marianne zit al in de PK commissie.
We zijn dus op zoek naar nieuwe kandidaten. Dit hoeft niet direct maar denk er over na.
Ton van Gestel biedt zich bij deze aan.
14. Punten gewestelijke vergadering (4 mei 2013).
Is nu niet van toepassing daar deze vergadering al achter de rug is. De volgende is in november.
Pauze; huldiging van de team kampioenen.
15. Punten voor de Vereniging Carambole Voorjaarsvergadering (22 juni 2013).
Er zijn geen punten om mee te nemen. Kan altijd nog tot 22 juni.
16. Eventuele voorstellen vanuit de verenigingen.
Enkele voorstellen komen dadelijk bij competitie en PK aan de orde.
17. Eventuele voorstellen vanuit het districtsbestuur.
1. Indien een districtsfinale op een locatie met 8 personen gespeeld kan worden willen we voortaan
indien er maar 9 of 10 inschrijvingen zijn rechtstreeks finale spelen met 10, 9 personen. Indien een
finale met 10 gespeeld worden zijn er 2 poules van 5 met vervolgwedstrijden als kruisfinale. In totaal
27 wedstrijden. Indien een finale met 9 personen gespeeld wordt zijn er 2 poules 1 van 5 en 1 van 4
met vervolgwedstrijden met kruisfinalen. In totaal 22 wedstrijden. Tijdens de kruisfinale is er geen
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nabeurt. Achtergrond van dit voorstel is dat de inschrijvingen dermate gedaald zijn dat er elke keer
voorwedstrijden geannuleerd dienen te worden. Op deze manier voorkomen we dat er al
voorwedstrijden uitgeschreven worden. Overigens heeft het districtsbestuur onlangs bij 2
kampioenschappen dit willen uitproberen, maar dat was helaas niet nodig. Bij bandstoten 2e klasse
met 9 personen is toch een finale met 8 personen geworden. Bij driebanden-klein 3e klasse, zijn 11
personen ingeschreven en in totaal is de finale rechtstreeks gespeeld met 5 personen. Dus 6
afmeldingen dan wel niet in de juiste klasse ingeschreven. Wij als bestuur betreuren het uiteraard
om dit voorstel in te brengen. We zouden verheugd zijn als we voorwedstrijden konden houden per
klasse.
Reacties?
Hans van Berge Henegouwen (’t Gelagh): Dit is een voorstel van niks. Bij 9 deelnemers heb je een
poule van 5 en 4. In de poule van 4 speel je maar 3 partijen. Hiermee krijg je geen waardige
kampioen en afvaardiging naar het gewest.
Hans vraagt ook over de nabeurt, kan dat niet anders, bijvoorbeeld d.m.v. een verlenging.
Antw. Peter: dat zou bij verschillende verenigingen veel te moeilijk worden. Een nabeurt is
makkelijker te hanteren.
Hans: Het is wel heel link om dit zo aangenomen te krijgen!
Peter: Het staat toch als voorstel in de brochure, dus iedereen kon op de hoogte zijn van het
voorstel.
Leo van der Sanden (B.S.V.): poules is leuk maar dan wel met gelijk aantal partijen.
Niels Verlouw (De Westhoek): met 9 of 10 deelnemers is een prima finale.
Peter Rijckaert: we gaan over tot stemmen voor dit voorstel.
Tegen: ’t Gelagh
Onthouding: BVWG, De Triangel, DC Michielsen, ’t Steegje, BC Goirle, ’t Karrewiel.
Voorstel wordt aangenomen.
Wel wordt er overlegd met de betrokken organisatie wanneer er met 9 personen finale gespeeld
wordt en de mogelijkheid bestaat om 36 wedstrijden te spelen, dan is het ave met 9 personen ipv 2
poules. Dit is afhankelijk van de organisatie.
Van de 600 leden zijn er 80 unieke spelers die aan één of meerdere P.K.’s meedoen.
Marieke van der Leur: De vereniging zijn toch verplicht om P.K.’s te organiseren! Stel een boete in!
Mentaliteit is dat sommige verenigingen simpelweg zeggen niets te willen organiseren.
Doe een voorstel! Dan wordt het op de volgende vergadering behandeld.
Marieke zegt dit te zullen doen.
2. Interval PK. De intervallen bij de PK’s zijn komen te vervallen. We hebben nu 2 seizoenen deze
proef gedraaid. Het afgelopen seizoen is er geen enkele reactie gekomen over de intervallen en aan
het aantal inschrijvingen te zien, draagt de proef zeker niet bij om het aantal inschrijvingen weer naar
een hoger niveau te tillen.
3. Denk eraan dat U de leden die Uw vereniging hebben of binnenkort gaan verlaten, dat U deze
afmeldt voor 1 juli 2013. Na deze datum zal de KNBB deze leden gaan factureren voor een vol jaar
voor de periode juli 2013 t/m juni 2014. Hier is geen coulance meer in bij de KNBB.
Vraag: hoeveel bedraagt de bondscontributie? Antw.: € 27,50
We hebben verschillende ingekomen stukken gekregen, onder meer van ’t Vaartje en DC Michielsen,
over de PK’s. Algemene tendens is dat je van sommige verenigingen totaal geen medewerking krijgt,
en daarvoor onze PK commissie voor problemen stelt om finales kwijt te kunnen.
Mentaliteit die we proeven is dat wij doen toch niet mee dus organiseren we ook niets. Dit blijkt
onder meer ook uit de reacties van de gehouden enquête.
Probeer toch als je als vereniging een finale toegewezen krijgt deze ook te organiseren. Met het
voorstel krijgen we in ieder geval dat zo’n finale doorgaat.
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Hans van Berge Henegouwen: Klopt het dat voor de finale 1e klasse driebanden zich 3 spelers
afgemeld hebben? En dat deze van de vereniging DC Michielsen zijn? En dat ze dat gedaan hebben
daar ze onenigheid hebben met Embert Broekhoven?
Vincent Wennekers (DC Michielsen): Dat heeft meegespeeld maar dat is inmiddels uitgesproken met
Embert. Wij hebben de situatie uitgelegd hoe het bij onze vereniging is. De laatste jaren hebben wij
diverse malen aangeboden hulp te bieden aan verenigingen bij het arbitreren c.q. schrijven bij
finales, maar hierop hebben we geen enkele reactie of uitnodiging gekregen.
Henk Vos: hier grijp ik even in want zo komen we hier niet verder. Henk Schneiderberg (DC
Michielsen): hier grijp ik ook even op in met het feit dat deze discussie hier niet thuishoort en dat het
bestuur nooit contact met ons heeft opgenomen.
Henk Vos: Ik heb contact gehad met de vereniging en lokaalhouder op locatie, en daar was U (Henk
Schneiderberg) ook bij. De lokaalhouder zei daar dat ze wel genoeg mensen bijeen kunnen brengen
om een finale te organiseren. Ik ging daar met een goed gevoel weg en heb de PK commissie
ingelicht dat ze DC Michielsen in konden delen. Daarna is dus de brief(-mail) wisseling op gang
gekomen. En daar wil ik het als voorzitter bij laten.
(Ondertussen verliet dhr. Henk Schneiderberg de vergadering)
Vincent Wennekers: ik vindt het niet leuk dat U Uw positie als voorzitter hier aanwendt om ons aan
de schandpaal te nagelen. U hebt daar gepraat met de lokaalhouder, en niet de vereniging.
Henk Vos: dat is niet waar, want Henk Schneiderberg was er ook bij.
Vincent Wennekers: maar dhr. Schneiderberg zit niet in het bestuur van de vereniging!
Wij vinden het niet netjes zoals wij hier behandeld worden, wij worden hier te schande gezet.
Henk Vos: dat is niet waar, wij behandelen DC Michielsen als elke andere vereniging en we zijn
hartstikke blij dat U in ons district speelt, maar door alle briefverkeer van de afgelopen weken ben ik
het wel een beetje beu geworden. Dit zeg ik namens mijn eigen, dus niet namens het gehele bestuur.
Vincent Wennekers: op deze manier komen wij hier niet uit en deze discussie hoort ook niet in deze
vergadering thuis.
(dhr. Wennekers verliet hierop ook de vergadering)
Arie Hermans (De Eekhoorn): nog even over punt 3 contributie. De datum 1 juli is wat ongelukkig
gekozen, heeft dat het bestuur besloten?
Peter: nee de bond. Maar je bedoelt zeker inzake de voorjaarscompetitie daar deze nog een week na
1 juli doorgaat? Hierin houdt ik rekening mee en de verenigingen mogen hun leden afmelden vóór 1
juli waarna ze toch nog deze competitie af mogen maken.
Daarna was er nog vraag over ‘dubbele’ contributie. Nee, er wordt niet dubbel betaald, je betaald
voor sectie carambole (libre en driebanden klein plus A klasse) en sectie driebanden (is divisie), en bij
beiden moet de schoorsteen blijven roken!
18. Competitie 2013/2014. Sluiting zondag 26 mei 2013.
Embert neemt hier het woord. Inzake de enquête welke in het voorjaar gehouden is onder de
driebandenspelers van B-1/B-2, daarvoor zijn 197 spelers benadert en zijn er 29 ingevulde
formulieren teruggekomen (15%).
Ondermeer was daar de vraag wat te doen bij 18 of meer teams.
59% gaf aan één poule
3% gaf aan twee poule
31% gaf aan laten zoals het nu is
7% gaf aan twee poules met play-offs
DVO had een voorstel om de B-2 wedstrijden ook om 19.30 te laten beginnen. Dit is uiteraard geen
probleem om te hanteren.
Na enige woordenwisseling is besloten om de B-2 om 19.30 te laten starten. Mocht dit problemen
geven dan kunnen de teams onderling afspreken om later te beginnen.
De ingeschreven teams zijn als volgt, nog enkele wijziging daargelaten:
A-klasse
28 teams
4

B-1
15
B-2
17
(hier probeer ik één team over te hevelen naar B-1, zodat dit 16/16 wordt)
C-1
13
C-2
25
C-3 3-tallen
12
C-3 4-tallen
17
Totaal 127 teams, vorig jaar 137.
Start van de competitie 19 augustus voor de langere competities, de kortere start 26 augustus.
De uitreiking van de boekjes zal dan op 12 augustus zijn.
Dit jaar wordt de nieuwe regel toegepast dat men in 1 team vast speelt en in meerdere teams als
reserve mag staan en daar maximaal 4 wedstrijden per competitiehelft mag spelen.
Dit is ook ter bescherming van teams zodat men niet in de problemen komt met te weinig spelers.
Ook willen we hiermee vervalsing tegen gaan. Een speler kan bijvoorbeeld in een team goed spelen
en in een ander team slecht om te drukken.
Als er ergens een probleem is met de team samenstelling zullen wij per geval objectief bekijken of er
van deze regel afgeweken kan worden.
Leo van der Sanden (BSV): is er ook een regel voor uitgestelde wedstrijden want het is voorgekomen
dat een team van ons in de laatste week nog 3 wedstrijden moest spelen.
Peter Rijckaert: hiervoor hebben wij nog geen regel. Weet je hoe men dit landelijk oplost? De
wedstrijd moet binnen 14 dagen gespeeld worden, anders wordt de uitslag 0-0, dus beide teams
géén punten.
Embert: gaan we nog even over nadenken, wat we hieraan kunnen doen.
19. Rondvraag.
Arie Hermans (De Eekhoorn)
Opgave teams 26 mei vindt ik wel een vroege opgave!
Antw.: dit is in verband met het drukken van ons competitieboekje.
Arie Hermans: opmerking om bij de B-1/B-2 één interval te maken.
Antw.: is genoteerd, zullen we bekijken.
Frans van Duuren (Houtepen Caravan Techniek)
Brief van ons is nog niet behandeld, met name over het zoveel mogelijk te kunnen spelen.
Antw.: diverse opmerkingen in de brief zijn al behandeld, maar over het zoveel mogelijk kunnen
spelen zullen we na de vergadering even met jullie overleggen en specifieke uitleg geven.
Harry Bergmans (v.d. Brandt)
Kan de regel van het ‘uit’ arbitreren niet teruggedraaid worden?
Antw.: dit is destijds afgesproken, dus gaan we nu niet veranderen. Onderling mag men uiteraard
anders afspreken maar.
Jack Kouwenberg (BC Goirle)
Een opmerking vanuit de zaal was nog dat een volgende keer het bestuur er wat meer schwung in
moet brengen, dat er wat meer gelachen kan worden.
20. Sluiting.
Onze voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng voor deze vergadering
en wenst allen wel thuis.
Aldus de voorjaarsvergadering, gehouden op 27 mei 2013.
Notulist Wil de Rooij
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