DISTRICT MIDDEN-BRABANT
NAJAARSVERGADERING MAANDAG 1 DECEMBER 2008
Biljartcentrum Castle City te Waalwijk
1. Opening door de voorzitter.
Allen welkom met een speciaal welkom aan ons ereleden Henny de Ruyter en Piet Vromans,
alsmede van de recreantencommissie Jan van Kessel en Peter van Wezel.
Graag een moment stilte voor al onze overleden biljartvrienden, met speciale vermelding van
het overlijden van Jan Rijckaert sr., erelid en oud bestuurslid van district Tilburg.
Onze voorzitter leest een brief voor commissie rapport. Dit is een kort overzicht van wat de
commissie Bos inhoud en wat zij voor ogen hebben.
Alle verenigingen hebben enkele dagen voor deze vergadering het rapport commissie Bos
ontvangen met als onderwerp ‘Herstructurering KNBB 2009’.
2. Mededelingen en eventuele aanvullende agendapunten.
Er zijn geen aanvullende agendapunten.
3. Ingekomen en uitgaande stukken.
Recreantenvereniging De Amstel uit Waalwijk vierde haar 25-jarig bestaan.
Biljartvereniging ’t Vaartje uit Dongen vierde haar 50-jarig bestaan.
Brief ontvangen van de bond over het rookbeleid; deze vindt U in de vergaderbrochure.
4. Notulen van de voorjaarsvergadering 26 mei 2008.
Geen op- of aanmerkingen met dank aan de notulist.
5. Begroting 2009 + verwachte financiële situatie periode 2008.
Geen op- of aanmerkingen met dank aan de penningmeester.
6. Verslag wedstrijdleider competitie.
Met afwezigheid van Ton van Gestel neemt Peter Rijckaert hier de honneurs waar.
D.G.P. 2 trekt zich terug uit de competitie (B-2) op de helft, zodat de behaalde resultaten in de
eerste helft blijven gelden.
Verder loopt de competitie goed en zijn er weinig of geen problemen.
7. Verslag wedstrijdleiders PK.
Een vraag is waarom de uitslag regiofinale 1 e kl.driebanden niet op de site staat? Dit komt
doordat we geen opgave van het regiobestuur ontvangen (Henk van Dooren).
De regiofinale 3e klasse libre is door De Hofstede uit nood teruggegeven. Na enig zoekwerk
wordt deze nu gespeeld in Den Bolder te Waspik.
8. Verslag jeugdconsuls.
Er zijn geen vragen. De competitie loopt prima, aldus Alwies Nouwens. Er zijn geen op- of
aanmerkingen over het verslag.
9. Punten voor Sectie Carambole najaarsvergadering (6 december 2008)
Op deze vergadering is maar één agendapunt en dat is het rapport commissie Bos.
We zullen afwachten wat dit gaat brengen. De verenigingen worden zo spoedig mogelijk
hiervan op de hoogte gebracht.
10. Eventuele voorstellen vanuit de verenigingen.
Hier worden alleen de punten behandeld zoals in de brochure vermeld.
Voorstel 1
Inschrijving B1/B2 periode april-juli is vastgesteld op 1 februari 2009.

De inschrijving wordt ook opengesteld voor een bandstootcompetitie.
Het aantal te maken caramboles hier wordt berekend over 70% van het libre moyenne.
Dit geldt uiteraard niet voor de hogere moyennes, dan volgt een aanpassing.
Voor berekening van driebanden groot naar klein wordt ongeveer 20% gehanteerd,
Klein dus hoger dan groot. Bij afwijking van de regel c.q. formule wordt de betrokken speler of
team tijdig hiervan in kennis gesteld.
De kruisfinale voor het seizoen 2008/2009 is vastgelegd op zondag 13 april.
Voorstel 2
Er is voorgesteld om de puntentelling tijdens de kruisfinales voor de A-klasse, B-1 klasse en B-2
klasse te hanteren zoals die tijdens de regiofinale en nationale finale gehanteerd worden. Voor
elke gewonnen partij 2 punten, voor remise 1 punt en bij verlies 0 punten.
Het team dat wint krijgt dan 2 matchpunten. De stand wordt gebaseerd op matchpunten, dan
partijpunten en dan op percentage.
Met handopsteken wordt er gestemd over dit voorstel. Met slechts 2 tegenstemmen wordt dit
voorstel aangenomen.
Extra opmerking is er nog dat bij 2 teams het niet uitmaakt welke telling er wordt gehanteerd.
Bij 3 of meer teams maakt dit wel degelijk iets uit.
11. Eventuele voorstellen vanuit het districtsbestuur.
In de brochure is de brief van de KNBB geplaatst over het rookbeleid.
Hierin wordt gesteld dat er tijdens officiële wedstrijden niet mag worden gerookt.
Deze stelling is onuitvoerbaar!
Wij zijn niet gerechtigd om deze regel te hanteren. De eigenaar van de lokaliteiten waar wij
spelen en waar de verenigingen gehuisvest zijn heeft het voor het zeggen, ook al is dat tegen
de regels. Wij hopen daarom op ieders gezond verstand om met deze regel goed om te gaan.
Dit is voor iedereen duidelijk en er zijn verder dan ook geen vragen hierover.
12. Rondvraag.
Jeroen Hamers: Er wordt nu halverwege de partij plots gestopt om te roken!
Antw.: Dit is toegestaan maar uiteraard moet dit wel met een beetje fatsoen gebeuren, en
Maximaal 3 minuten.
Marianne Oerlemans: Benadrukt bovenvermelde regel nog. Op de helft is toegestaan.
Kees Bitter: Het zou prettiger zijn om de vergadering te openen met een minuut stilte.
Het bandstoottoernooi bij ’t Gelach in Heusden is live te volgen via internet.
Antw.: minuut stilte is een vergissing, zal niet meer gebeuren.
Ad van Dongen: We kregen plots een rekening van de bond over € 1,-- contributieverhoging?
Dit was niet bekend.
Antw.: Deze (inflatie-) verhoging is toch wel in juni reeds goedgekeurd.
Bas van Veldhoven: over commissie Bos, nemen wij straks de schulden ook ‘evenredig’ over?
Antw.: Nee, we gaan geen schulden overnemen. De contributie opbrengst is straks alleen voor
onze sectie.
Ruben Widdershoven: Als er een stemming in de vergadering komt, dan dat apart in de
brochure vermeld worden.
Antw.: Is een goede opmerking. Als er een stemming verwacht wordt zal deze voortaan apart
vermeld worden.
Jan van Kessel: de recreanten competitie loopt ‘als een trein’. Bij deze een vraag, we hebben
een aanmelding van een lid die 42 jaar oud is. Mag deze persoon bij de recreanten spelen?
Antw.: ja dat mag, indien deze persoon niet meer in het arbeidsproces werkzaam is.

Er werd nog een opmerking gemaakt waarom deze persoon dan niet naar de senioren
competitie gaat; de reden is echter dat hij graag overdag wil spelen.
Jan van Kessel: nog een opmerking over de kleding. Deze gaat in een dalende lijn qua netheid.
Wij als recreanten doen daar niet aan mee en hanteren vast de regels over de te dragen
kleding.
Henk Kosters: in januari ontvangen alle verenigingen het concept PK rooster. S.v.p. goed
opletten waar Uw vereniging voor ingedeeld is. Graag vóór 1 februari reageren zodat het
rooster eventueel aangepast kan worden.
De finale 4e klasse bandstoten bij N.G.D. wordt een week later gespeeld i.v.m. overbezetting
van ‘De Schoen’.
Graag hadden wij schrijvers om in te zetten tijdens de regiofinale 3 e klasse libre in Den Bolder.
Dus graag opgave van tevoren.
(eerste opgave: Wim Groot (IVO) voor vrijdag 19 december)
13. Sluiting.
Onze voorzitter dankte iedereen voor de vlotte vergadering en de leuke discussies op het eind.
Allen prettige feestdagen en wel thuis.

Aldus de najaarsvergadering, gehouden op 1 december 2008.
Notulist Wil de Rooij.

