DISTRICT MIDDEN BRABANT

K.N.B.B. Gewest Zuid Nederland

Najaarsvergadering maandag 19 november 2012
Café zaal Het Vermaak te Raamsdonk
Verenigingen afwezig met afmelding: ’t Snoekske / D.O.S.S. / BC Goirle
Verenigingen afwezig zonder afmelding: Ut Sandoel

1.Opening door de voorzitter.
Onze voorzitter heet allen welkom, in het bijzonder Kees Bitter namens het gewest, Jack van de Ven,
onze kersverse arbitercoördinator. Ook een welkom aan onze commissieleden.
Zoals U allen al wel bekend is Ad de Roos, het boegbeeld van het vroegere district Waalwijk, onlangs
overleden. Henny de Ruyter, erelid van ons district en altijd aanwezig op onze vergadering, moet
helaas vanavond verstek laten gaan omdat hij ernstig ziek is.
Even een idee hoe het gaat met onze leden van het district. In 2007, bij de start van District MiddenBrabant hadden we 666 leden. Dit is bijna hetzelfde, gebleven, slechts 5 minder. De recreanten
hebben ruim 300 leden. Helaas is het aantal jeugdleden wel drastisch teruggelopen. Toen hadden we
72 jeugdleden, nu hebben we nog 2 verenigingen met slechts een paar teams. Waar zit ‘m dat in?
Voordat we verder gaan even een minuut stilte voor hen die ons ontvallen zijn.
2. Mededelingen en eventuele aanvullende agendapunten.
Er zijn geen verdere mededelingen.
3. Ingekomen en uitgaande stukken.
Enkele mensen hebben zich aangemeld voor meer informatie omtrent de functie van PK leider.
Helaas zijn die om diverse redenen weer afgehaakt.
Enkele vragen van DGP voor deze najaarsvergadering inzake het vaststellen van moyennes van
nieuwe leden en bestaande. Deze vragen zijn echter al door onze competitieleider beantwoord.
Het Oude Tramstation te Elshout wordt per 1 januari in het weekend omgetoverd tot een restaurant.
De verenigingen aldaar kunnen dus alleen op maandag t/m donderdag biljarten.
Op 9 oktober is Ad de Roos overleden, op 83-jarige leeftijd.
Er bleek enige onduidelijkheid te zijn over het hanteren van het juiste moyenne van een speler en de
indeling in de juiste klasse voor de P.K.
Middels een aanvulling op het reglement is dit nu duidelijk weergegeven.
4. Notulen van de voorjaarsvergadering 21 mei 2012.
DC Michielsen heeft een opmerking. Op deze vergadering hebben wij gevraagd of er bij 2 poules een
soort play off wedstrijden gehouden kunnen worden, of dit in ieder geval te inventariseren bij de
teams. Dit verzoek tot inventarisatie is niet genotuleerd.
5. Verwachte financiële situatie periode 2012 en begroting 2013.
Peter meldt dat wij er als district financieel gezond voorstaan. Hierdoor hebben we ook wat
verlagingen kunnen realiseren. Met applaus werd het verslag en de begroting bekrachtigd.
6. Verslag wedstrijdleider competitie.
Hier is geen reactie dus Embert bedankt eenieder voor de goedkeuring.
7. Verslag wedstrijdleider PK
Geen op- of aanmerking, dus ook bij deze goedgekeurd.
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8. Verslag jeugdconsul.
In samenwerking met de gemeente Tilburg houden we een try-out met de jeugd. Vorig jaar hadden
we 8 deelnemertjes, nu 21. Of ze allemaal blijven ‘hangen’ is natuurlijk nog de vraag.
Seizoen 2011/2012 zijn we begonnen met 30 jeugdspelers, een terugloop van 6 spelers.
Bert gaat verder met de resultaten op te noemen, zoals ze zijn vastgelegd in het verslag in de
brochure. Hij benadrukt nog dat we met dit kleine aantal jeugdspelers toch mooie prestaties
geleverd hebben op gewest en nationaal. Nogmaals dank aan de jeugdleiders van de verenigingen
voor hun vele uren inzet.
9. Arbiterscommissie.
Geen op- of aanmerkingen. Er is altijd een mogelijkheid om je op geven voor clubarbiter of
districtarbiter. Hier en daar is er nog wel eens een opmerking over de spelregels of men weet niet
wat te doen. Altijd handig als er dan iemand is die op de hoogte is.
10. Commissie heffingen en maatregelen.
Binnenkort komt de commissie weer bij elkaar voor de gebruikelijke behandelingen.
Geen op- of aanmerkingen.
11. Punten voor vereniging carambole najaarsvergadering 24 november 2012.
Er zijn geen zaken die aangedragen zijn door de verenigingen en ook vanuit het bestuur zijn er geen
zaken om te behandelen.
12. Eventuele voorstellen vanuit de verenigingen.
’t Raadhuis heeft via mail een voorstel gedaan over de functie PK leider. Dit wordt verder behandeld
onder punt 14.
13. Eventuele voorstellen vanuit het districtsbestuur.
De facturatie van de contributie wordt met ingang van 1 januari 2013 per halfjaar in rekening
gebracht. De leden die per 1 januari lid zijn of lid worden na 1 januari, maar lid worden voor 1 mei
van het lopende jaar, vallen in de facturatie van de 1e helft. De leden die per 1 juli lid zijn of lid
worden na 1 juli vallen in de facturatie van de 2e helft van het jaar.
Per 1 januari krijgt Uw penningmeester een nota van € 6,25 per lid, en per 1 juli € 6,25.
Het voorstel wordt met applaus bekrachtigd.
Hans van Berge Henegouwen heeft een vraag: Een aangemeld lid mag niet van jullie spelen, daar hij
nog schuld heeft bij de vorige vereniging. Krijgen we nu ons inschrijfgeld terug?
Antw.Peter: Voor het district hoeven jullie niets te betalen, dat heeft de vorige vereniging al gedaan.
Voor de bond zul je een verzoek naar de bond moeten richten, maar waarschijnlijk krijg je niets
terug. Dit is de verantwoordelijkheid van de vereniging.
Vanaf 1 juli 2013 gaat de KNBB ook per seizoen factureren. Leden die vanaf 1 mei opgegeven worden
gelden voor het nieuwe seizoen vanaf 1 juli. Afmelden moet voor 1 juli gebeuren, anders krijgt men
onherroepelijk een nota voor het nieuwe seizoen. De bond is hierin niet meer coulant.
Embert heeft nog een melding voor de A-klasse. De regiofinale A-klasse is in Maastricht en wij
hebben twee afgevaardigden. Deze regiofinale wordt over 2 dagen verspeeld, houdt hier dus
rekening mee.
14. Aftreden Henk Kosters wedstrijdleider PK.
Zoals eerder aangegeven treedt Henk af per 1 december. Als we dan geen PK leider hebben gaan de
PK’s niet meer door , ook blok 3 niet!
We hebben enkele mensen gehad die belangstelling hadden, maar zijn allen weer afgehaakt.
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Henk Kosters bedankt allen voor de prettige jaren van samenwerking en hoop dat er toch iemand
‘opstaat’. Hierna komt nogmaals de vraag aan de aanwezige mensen of er iemand belangstelling
heeft voor deze functie? Helaas geen reactie.
Een voorstel van ’t Raadhuis is binnengekomen om de wedstrijdleiders van de verenigingen de
prijzen uit te laten reiken? Dat is het probleem niet, ook de administratie moet bijgehouden worden.
Henk van Wordragen (’t Raadhuis) ligt dit verder toe. Is het wellicht mogelijk om de taken te
verdelen, iemand die thuis de administratie doet, iemand die de prijzen uitreikt, iemand voor de
vergaderingen of iets dergelijks.
De aanwezige verenigingen hebben er geen probleem mee om eventueel zelf de prijzen uit te reiken.
Wellicht is er onder de spelers die echt meedoen aan de PK’s iemand die interesse heeft om een taak
of een deel daar van op zich te nemen.
Ben Stoopen vraagt: Is er niet iemand die blok 3 als proef de organisatie op zicht neemt. Wellicht
dat het dan zo goed bevalt dat deze persoon of personen dan verder willen gaan.
Antwoord: We kijken wel of we dit seizoen uit kunnen spelen, maar dat is niet het grootste
probleem.
Marianne Oerlemans vraagt: hoeveel tijd kost het werkelijk, in uren per week?
Antwoord: Dat is toch hoe men dit zelf invult, alles bij elkaar 4 à 5 uren, een avond in de week.
Ligt ook aan het aantal inschrijvingen, wat erg teruggelopen is, het aantal afzeggingen etc.
Er doet daadwerkelijk nog maar 10 à 12% van ons ledenbestand mee.
Marianne Oerlemans en Henk van Wordragen stellen voor om Blok 3 op zich te nemen. Dit wordt
met applaus begroet en na de vergadering wordt met Marianne en Henk verder gesproken.
15. Rondvraag.
DC Michielsen (Henk Schneijderberg): Er zou een rondvraag bij de teamleiders neergelegd worden
over de indeling van de competitie. Dit zou besproken worden op jullie bestuursvergadering van 13
augustus maar daar heb ik nog niets van gehoord.
Antwoord Embert: Voor het einde van competitie komt er een enquête aan alle spelers van de
betrokken klasse met het voorstel van twee mogelijkheden, 1 of 2 poules.
DC Michielsen: Dit is geen goed antwoord. Er zou geïnventariseerd worden bij de verenigingen en
niet vooraf mogelijkheden aangeven door alleen het bestuur, en bijvoorbeeld play-off uitsluiten.
Na enig overleg krijgen we het volgende
Antwoord : Alle deelnemers van B1 en B2 krijgen nu een enquête met de voorstellen van onze
competitieleider en ook wordt gevraagd om eigen ideeën aan te dragen. Dit wordt dan vóór de
voorjaarsvergadering 2013 geïnventariseerd en kenbaar gemaakt zodat er op de vergadering een
beslissing kan worden gemaakt.
Jeff Fijneman: Er is een mail uitgegaan naar de teamleiders dat als ik een wedstrijd zou willen
verzetten dat men daar niet op in mocht gaan. Een paar weken later belt Embert mij zelf om
wedstrijden te mogen verzetten. Dat gaat natuurlijk niet werken.
Hierop komt enige woordenwisseling tussen Jeff en Embert en onze voorzitter kapt dit af en vraagt
aan beide heren om dit na afloop van de vergadering even uit te praten, dit is geen onderwerp om
verder in de vergadering te behandelen.
Marianne Oerlemans: Voor het moyenne PK, wat geldt er nu precies? Het moyenne PK of
competitie?
Antwoord Henk: speelt men in de competitie een hoger moyenne dan PK, dan geldt het moyenne
van de competitie voor indeling in een bepaalde klasse. Dit kan alleen voor libre en driebanden
gelden omdat wij geen competitie bandstoten hebben. Andersom is dit niet, dus een hoger PK
moyenne geldt niet voor de competitie. Dan blijft gewoon het PK moyenne gehandhaafd.
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Kees Bitter: Nogmaals een hartelijk dank aan Henk Kosters voor de zeer prettige samenwerking. Ik
weet wat het is; het voordeel wat ik als gewestelijke wedstrijdleider heb is het altijd doorgaan van de
wedstrijden. Het is niet leuk om iedere keer maar weer afzeggingen te incasseren.
Aan het einde van dit seizoen stopt ook Kees met zijn functie en dankt ook iedereen langs deze weg
voor alle samenwerking.
16. Sluiting.
Onze voorzitter dankt eenieder voor hun aanwezigheid en wel thuis.

Aldus de najaarsvergadering, gehouden op 19 november 2012.
Notulist Wil de Rooij.
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