DISTRICT MIDDEN BRABANT

K.N.B.B. Gewest Zuid Nederland

Voorjaarsvergadering dinsdag 23 mei 2017
Café ’t Snoekske te Waalwijk
1.Opening door de voorzitter.
Allen hartelijk welkom, verenigingen, commissies, ereleden, leden van verdienste en mogelijk ook
leden van de dagbiljarters. Het is weer een jaar geleden dat we bijeen zijn geweest sinds dat we de
najaarsvergadering vaarwel hebben gezegd omdat er te weinig punten zijn die behandeld moeten
worden.
De maand mei is bestemd voor de teams die district kampioen zijn geworden en naar de gewestelijke
finale mogen afreizen. Dorpszicht behaalde een 1e plaats op het gewest B-1. B.S.V. werd 2e in de B-2.
In de C-1 werd B.S.V. 1e en LBV werd 2e in de klasse C-2. In de C-4 tenslotte werd Werkendam 2e en
R.K.C. 4e. Meer uitslagen zijn er op dit moment niet.
We hebben een goed seizoen 2016/2017 gehad met diverse kampioenen. De eerste die zich meldde
was Stefan van den Hooff in de 1e klasse driebanden klein. Gerard Snoeren is kampioen geworden in
de 2e klasse libre en Mirjam Hensen bij de dames 2e klasse libre. Onze secretaris is afgelopen
weekeinde nog 3e geworden op het NK 2e klasse bandstoten. Ook diegene die hebben deelgenomen
maar net niet de fel begeerde titel behaalden, ook zij van harte gefeliciteerd met hun prestatie.
We hebben dit jaar drie nieuwe verenigingen in mogen schrijven, namelijk De Kierewiet uit
Kaatsheuvel, De Mett uit Waalwijk en Touche uit Hilvarenbeek. Ook hadden we drie verenigingen die
ophielden te bestaan of elders zijn gaan biljarten, te weten I.V.O. uit Elshout, ’t Snoekske uit
Waalwijk en ’t Haasje uit Oosterhout.
Er werd een moment stilte gehouden voor de herdenking van overleden leden van het district.
2. Mededelingen en eventuele aanvullende agendapunten.
Er zijn geen aanvullingen.
3. Ingekomen en uitgaande stukken.
De belangrijkste zaken heeft onze secretaris verwoord in zijn jaarverslag.
4. Notulen van de voorjaarsvergadering 24 mei 2016.
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
5. Jaarverslag secretaris.
Akkoord, geen op- of aanmerkingen.
6. Verslag financiële commissie.
Akkoord, geen op- of aanmerkingen.
7. Financieel jaarverslag boekjaar 2016.
Akkoord, geen op- of aanmerkingen.
8. Decharge districtsbestuur voor het door hen gevoerde financieel en algemeen beleid.
Met applaus wordt het decharge door de vergadering bekrachtigd.
9. Verslag wedstrijdleider competitie seizoen 2015-2016.
Akkoord, geen op- of aanmerkingen.
10. Verslag wedstrijdleider PK seizoen 2015-2016.
Akkoord, geen op- of aanmerkingen.
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11. Verslag jeugdconsul seizoen 2015-2016.
Er zijn helaas weinig jeugdspelers. Daarom wordt de competitie niet met teams gespeeld, maar
persoonlijk. Ook combineren we met Amorti Zevenbergen en SVW Bergen op Zoom.
12. Verslag arbitercoördinator.
Aanvulling van de opgeleide clubarbiters; niet vermeld is Jos Meijer.
13. Verslag commissie heffingen en maatregelen.
Geen meldingen vanuit de commissie.
Op dit moment werden de team kampioenen van seizoen 2016/2017 gehuldigd:
A-klasse Eekhoorn 4
B-1
b.v. Dorpszicht
B-2
B.S.V .
C-1
B.S.V. 4
C-2
L.B.V. 1
C-3
De Hofstede 1
C-4
Sportcafé RKC 1
De Nationale PK kampioenen werden hier ook gehuldigd:
Stefan van den Hoof 1e klasse driebanden klein
Gerard Snoeren
2e klasse libre
(niet aanwezig, maar gehuldigd via BSV)
e
Miriam Hensen
dames 2 klasse libre
14. Verslag dagbiljarten Midden-Brabant 2016-2017 (VBDM).
Akkoord, geen op- of aanmerkingen.
14-A. Dagbiljarten.
Peter van Wezel is geen afgevaardigde meer van het dagbiljarten in ons districtsbestuur. Hij heeft
inmiddels ook bedankt voor alles.
Op 20 april is er een buitengewone vergadering geweest over onder meer het aanblijven van de
dagbiljarters tot ons district. Op 9 juni aanstaande heeft men de algemene ledenvergadering.
Een vraag van Concordia is hoe het met de financiën zit als de dagbiljarters toegevoegd worden.
Dat is simpel want op dit moment hebben de dagbiljarters een eigen boekhouding.
In 2018 zal de voorjaarsvergadering bestaan uit één vergadering waar alle verenigingen aanwezig
dienen te zijn, dus alle senioren-, dagbiljart- en eventueel jeugdverenigingen.
Op deze vergadering wordt dus over alles gestemd en besloten voor alle disciplines binnen ons
district.
15. Verkiezing districtsbestuur.
Peter Rijckaert is aftredend als penningmeester. Hij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode
van 3 jaar. Met applaus werd Peter aangenomen voor de nieuwe periode.
16. Verkiezing financiële commissie.
Frans Slaats is aftredend als lid. Hij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar.
Met applaus werd Frans aangenomen voor de nieuwe periode.
De financiële commissie bestaat verder uit Jeroen Hamers en Paul van Diem.
17. Verkiezing commissie heffingen en maatregelen.
Rob Schaap is aftredend als lid. Hij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar.
Met applaus werd Rob aangenomen voor de nieuwe periode.
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De commissie bestaat verder uit Jeroen Hamers, Ben Stoopen, Ton van Gestel en Marianne
Oerlemans.
18. Punten voor de gewestelijke vergadering.
Er zijn geen specifieke punten voor deze vergadering, 17 juni te Oirschot.
Christ de Ruijter (HMS) had wel een vraag over de pilot van PK’s voor de hogere klassen, met minder
spelers. Hier is nogal verzet tegen.
19. Punten voor de KNBB Vereniging Carambole (KVC) voorjaarsvergadering.
Er zijn geen punten voor deze vergadering, 10 juni te Wijchen.
20. Voorstellen vanuit de verenigingen.
Er zijn geen voorstellen.
21. Eventuele voorstellen vanuit het districtsbestuur.
Er zijn geen voorstellen.
22. Concept districtsreglement.
Dit reglement heeft betrekking op de avondcompetitie.
Alex van Gerwen (Den Bolder) vraagt: ook voor dagbiljarters?
Neen, straks op 9 juni tijdens de ALV wordt hier meer over bekend.
Pagina 4 over dubbelpartijen de tekst aanpassen.
Rob Schaap heeft enorm geholpen met het opzetten van dit reglement en hij werd hiervoor bedankt
met een bloemetje.
23. Competitie 2017/2018.
Tot 31 mei kan men inschrijven voor onze bondscompetitie. Begin september wordt aangevangen
met de competitie. Qua moyennetabellen is er een vierde wijziging in vier jaar tijd!
De avond- en dagbiljarten tabel is dichter bij elkaar gekomen.
Er zullen best flinke verschillen ontstaan. Marianne Oerlemans (’t Raadhuis) beaamde dit met een
vergelijk. Frans Slaats (’t Vosje) merkt op, tabel voor vier jaren dan ook in ons district voor vier jaren
en niet telkens wijzigen. De tabel ook graag op de site zetten.
Theo van Helvoort (Concordia) vraagt om welke tabellen het gaat en blijven ze nou hetzelfde.
Alex van Gerwen (Den Bolder) merkt op dat de tabellen voor beiden hetzelfde zou zijn.
Ook Henk de Wolf (Ouderen Vermaak) beaamt dit dat er geen verschil zou zijn.
De afgevaardigde van LBV merkte op dat het in de C-3 voor spelers tot 1,00 moyenne onmogelijk is
om de 35 caramboles te behalen.
24. Rondvraag.
Frans van Duuren (Dorpszicht) vraagt naar de landelijke finales. Deze zijn op 23-24-25 juni, zie de site
van de KNBB.
Henk Kosters merkt op dat onze site op dit moment zeer slordig is. Veel ontbreekt er.
Er wordt beloofd dat dit gaat verbeteren.
Komen er boekjes, vraagt de afgevaardigde van Landzicht.
Antw.: Dit is lastig. Vorig jaar is al geopperd om de boekjes af te schaffen daar ze weinig gebruikt
worden en alle informatie op onze site c.q. Biljartpoint te vinden is. Met handopsteken werd
geïnformeerd wie er toch eventueel een boekje zou willen. Er gingen maar enkele handen de lucht
in, dus bij deze werd er beslist dat er geen boekje meer komt.
BVWG: kan het dat er twee teams uit één district in een gewestelijke finale terechtkomen?
Antw.: Delta Zuid-West had géén afgevaardigde dus dan krijgt het district met de meeste
inschrijvingen een extra afvaardiging.
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Peter Rijckaert: Voor de ledenadministratie zijn aanmeldingen tussen 1 mei en 1 augustus gratis.
Het aantal leden per 1 augustus is dus bepalend voor het nieuwe seizoen.
Let op, penningmeesters, dat de facturen vanuit de KNBB op tijd betaald worden.
Indien een factuur meer dan 51 dagen te laat betaald worden, dan worden alle aangesloten leden bij
uw vereniging automatisch geblokkeerd in Biljartpoint.
Dit betekent dat op dat moment alle wedstrijden die dan toch gespeeld worden, onrechtmatig zijn in
de competities op zowel districts- en landelijk niveau.
Betekent tevens dat op PK gebied spelers uitgesloten worden op zowel districts- en landelijk niveau.
Ook als een aangesloten lid is bij één of meerdere andere verenigingen, dat deze speler dus ook
geblokkeerd wordt bij de andere verenigingen, ondanks dat die andere verenigingen wel aan hun
betalingsverplichting hebben voldaan.
Als er dan acuut betaald wordt, dan wil dit niet zeggen dat de blokkering ook meteen ongedaan is.
Bij de KNBB hebben ze ook tijd nodig (wellicht een aantal dagen) om de betaling te verwerken.
Henk Vos sloot de rondvraag af met de mededeling dat er te weinig animo is voor het boekje maar
dat we wel advertenties willen werven, met een banner via onze site.
Om straks het competitie programma voor de leden te krijgen is zeer simpel. Via Biljartpoint zijn de
overzichten eenvoudig te printen.

25. Sluiting
Onze voorzitter sloot de vergadering en wenste ieder een fijne zomer c.q. vakantie toe.

Aldus de voorjaarsvergadering, gehouden op 23 mei 2017.
Notulist Wil de Rooij
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