DISTRICT MIDDEN-BRABANT
NAJAARSVERGADERING MAANDAG 16 NOVEMBER 2009
Café Zaal Kerkzicht te Raamsdonksveer
1. Opening door de voorzitter.
Allen welkom, speciaal aan onze aanwezig erelid Piet Vromans. Afgemeld heeft Andre Kuijlen
(bv ’t Raadhuis), erelid KNBB. Een welkom aan de recreantencommissie Jan van Kessel en Peter
van Wezel.
Daarna werd er een moment stilte in acht genomen voor de ons ontvallen leden.
2. Mededelingen en eventuele aanvullende agendapunten.
De aanvullende punten zijn verschoven naar punt 11. (spelregels / regl. geschillencommissie)
Kees Bitter heeft zich beschikbaar gesteld en tevens aangenomen als nieuwe wedstrijdleider
regio Zuid-Nederland. Daarbij wil hij stoppen voor onze geschillencommissie.
Zoals reeds bekend stopt onze jeugdconsul Alwies Nouwens per eind maart volgend jaar en
assistent jeugdconsul Marijn Jansen stopt aan het einde van het lopend seizoen.
Na enkele oproepen zijn we er in geslaagd een nieuwe jeugdconsul te vinden en wel de heer
Bert van den Hooff. Tijdens de jeugdleidersvergadering zal hij worden voorgesteld.
3. Ingekomen en uitgaande stukken.
Nieuwsbrieven van de nieuwe KNBB Vereniging Carambole.
Nieuwsbrief commissie arbiters met onder meer een uitleg over het opleidingstraject.
Wijzigingen per 1 augustus in de reglementenbundel.
Begroting KNBB 2009.
Diverse notulen van de gehouden vergaderingen.
District Rotterdam heeft nog maar 4 jeugdleden. Voorstel om van de imperatieve
jeugdkampioenschappen 5e , 6e en 7e klasse semi-imperatieve kampioenschappen te maken.
Beleidsplan KNBB 2010/2012.
Schrijven van onze geschillencommissie inzake de aangepaste reglementen / spelregels.
Mededeling Regio Zuid-Nederland dat Kees Bitter de functie heeft aanvaard van wedstrijdleider
competitie/pk.
Stichting Tilburg Sportgala houdt het sportgala op 16 januari 2010. Nationale kampioenen of hoger
komen in aanmerking voor dit gala. Meer informatie zie www.tilburg.nl (Wonen/Sport/Tilburg
Sportgala).
4. Notulen van de voorjaarsvergadering 18 mei 2009.
Punt 7. Ruben Widdershoven van BSV plaatst de opmerking dat zijn vragen over de telefoon- en
printerkosten over het boekjaar 2008 tijdens de voorjaarsvergadering niet vermeld stond in dit
verslag. Dit is een terechte opmerking. Peter heeft daar op geantwoord dat dit proberen zo laag
mogelijk te houden, maar door dat hij zelf van baan gewisseld was nog niet in de gelegenheid is
geweest om dit op zijn werk uit te printen.
Punt 17. Voorstellen/mededelingen districtbestuur.
Is er wel beslist over het niet terugbetalen van de 15,00 gulden door de bond ?
Hebben wij wel over beslist, staat ook duidelijk in de notulen, ook dat de contributie niet verhoogd
wordt om de lening terug te betalen.
Er staat niet genotuleerd dat er bestuursrechtelijk niet over gestemd mag worden, tenminste dat
werd in de vergadering gezegd.
Als districtbestuur moet men nagaan of dergelijke beslissingen bestuursrechtelijk bindend zijn c.q.
rechtsgeldig zijn. Opmerking in deze: wellicht een jurist in bestuur plaatsen?
Onze voorzitter deelt hierop mee dat dit toch wel erg ver gaat om hier op in te gaan.
Peter licht nog toe op dat dit moment ca € 320,000 is kwijtgescholden is door de districten van de
totaal € 350,000. De hoop is dat de resterende paar districten ook tot dit besluit zullen komen.

5. Begroting 2010 + verwachte financiële situatie periode 2009.
Vraag: Ruben Widdershoven stelt vast dat in de begroting van 2010 nog geen verschil is te zien in
de printer- en telefoonkosten?
Antw.: klopt, de werkelijke kosten over 2009 zijn nog niet definitief bekend. Naar verwachting
zakken deze wel in 2010, zeker nu we bij de jeugd één bestuurslid minder krijgen omstreeks 1 juli.
Wel maakt Peter de opmerking dat het districtsbestuur behoorlijk moeten printen ivm de digitale
stukken die zij aangeleverd krijgen vanuit de KNBB bondsbureau.
6. Verslag wedstrijdleider competitie.
Nu is pas te merken hoeveel werk Ton van Gestel in deze had, aldus Peter. Hij is dan ook blij dat
we een nieuwe wedstrijdleider hebben. Verder geen op- of aanmerkingen op het verslag.
7. Verslag wedstrijdleider PK.
Geen op- of aanmerkingen op het verslag, met dank aan Henk.
8. Verslag jeugdconsuls.
Ter kennisgeving, met dank aan Alwies en Marijn.
9. Punten voor Sectie Carambole najaarsvergadering 21-11-2009.
Met name het financieel plaatje wordt kritisch bekeken.
Vraag: komt de sectie driebanden weer terug naar carambole?
Antw.: wordt al wel over gepraat. Er kan dan wel een eventuele aansluiting gerealiseerd worden
maar de ‘diensten’ die deze sectie dan onze sectie vraagt, daar moet wel voor betaald worden.
Er is ook sprake van een competitie vernieuwing qua opzet en klassengrenzen, maar dit is nog in
wording.
Vraag: het beleidsplan ten aanzien van de jeugd, wordt daar nog aan gewerkt?
Antwoord van Sjef: Ben ik al 8 jaren voor aan het ‘vechten’, en er is ook nu weer over beloofd dat
dit gaat veranderen.
10. Eventuele voorstellen vanuit de verenigingen.
Er zijn geen voorstellen binnengekomen.
11. Eventuele voorstellen vanuit het districtsbestuur.
Na het aftreden van Ton van Gestel als wedstrijdleider was het best moeilijk om een vervanger te
vinden. We zijn blij dhr. Embert Broekhoven van ’t Vaartje bij deze voor te dragen als nieuwe
wedstrijdleider competitie. Kunnen we Embert met applaus aannemen? Dit werd unaniem door de
vergadering overgenomen en we zijn dan ook blij Embert aan te kunnen nemen voor een termijn
van 3,5 jaren.
Het tweede voorstel in deze was om de beslissingswedstrijden tussen de poule kampioenen niet
meer te spelen over 2 wedstrijden, maar 1 wedstrijd.
Hans van Bergehenegouwen (’t Gelagh) merkte hierbij op dat de kastelein weer de dupe is daar is
minder gespeeld wordt. Waarom geen thuis- en uitwedstrijd bij vereniging thuis?
Na een kleine discussie hierover werd het volgende besloten:
C-klassen: kampioen poule A eerst thuis spelen, daarna bij kampioen poule B thuis.
A-klassen: met 3 teams eenmaal tegen elkaar op neutraal terrein.
We zoeken een nieuwe lid voor onze geschillencommissie i.p.v. Kees Bitter.
Vraag: waarom moet dat iemand uit het voormalig district Waalwijk zijn ?
Antwoord van Rob Schaap (voorzitter commissie): het is niet zo dat er iemand vanuit de regio
Tilburg niet welkom zou zijn. Dit is alleen bedoeld om de verbreding van de kennis uit de regio
bekend te maken binnen de commissie. Dit is niet onbelangrijk om goede beslissingen te maken
bij geschillen.
Er kwam geen spontane melding binnen, dus was de vraag aan de vergadering om hierover nog
eens na te denken en een geschikte persoon te vinden. Commissie komt 2 à 3 keer per jaar bijeen

Voorstellen van de geschillencommissie over de spelregels en reglement van de commissie
Ruben Widdershoven (B.S.V.) meldt dat de achterban over deze aanpassingen niet geraadpleegd
is, dus hoe moeten we dit dan goedkeuren? En wat is er precies gewijzigd?
Antwoord van Rob Schaap: De tekst zoals in ons programmaboekje en de website is aangepast
op de oudere tekst, dat wil zeggen op een betere manier verwoord.
Het enigste grote verschil is er dat tijdens voorwedstrijden door de speler al aangegeven dient te
worden of men aan de finale wil deelnemen.
Na deze uitleg konden we toch hierover stemmen en kwam er de volgende uitslag:
548 stemmen vóór / 15 stemmen onthouding. Tijdens deze stemming bleek dat BV N.G.D. de
vergadering al voortijdig verlaten heeft.
Henk Kosters heeft een mededeling voor de verenigingen dat met vóór 1 januari a.s. kan
aangeven wat voor districtsfinale men wel organiseren, zodat daar voor zover mogelijk rekening
mee wordt gehouden. Regiofinales zijn natuurlijk ook aan te vragen.
Na 1 januari wordt er een schema opgesteld en worden de finales toegewezen.
12. Rondvraag
Embert Broekhoven: allen hartelijk dank voor het vertrouwen om mij aan te nemen als
wedstrijdleider en gaat zijn taak naar vermogen invullen.
Kees Bitter: Bij de stemming bleek dat er 1 vereniging vertrokken was. Kan dat?
Antw.: Men moet tot aan de rondvraag aanwezig zijn. Bij deze genoteerd. En deze vereniging zal
hier ook een administratieve heffing voor ontvangen.
Arie Hermans (Rijvers Recreatie): De arbiters bij de landsfinale hielden er verschillende regels op
na over de kleding. Bij de meesten dienden de spelers correct gekleed te zijn terwijl er ook waren
waar de spelers geen regels en deze dus direct aan hun laars lapten. Was bij sommigen niet om
aan te zien.
Antw.: zullen we meenemen naar de vergaderingen. Het blijkt dat op de site van de KNBB ook te
zien is op videobeelden van de finale dat de spelers niet goed gekleed zijn.
Peter Rijckaert: verenigingen let op Uw ledenlijst. Per 1 januari wordt weer de nota opgemaakt
voor de contributie dus zorg dat Uw ledenlijst op orde is vóór 31 december a.s.
13. Sluiting.
Onze voorzitter dankte iedereen voor hun komst en wenste iedereen al vast prettige feestdagen.

Aldus de voorjaarsvergadering, gehouden op 16 november 2009.
Notulist Wil de Rooij.

