DISTRICT MIDDEN BRABANT

K.N.B.B. Gewest Zuid Nederland

Najaarsvergadering maandag 17 november 2014
Hotel-Café D’n Berg, Geertruidenberg
Aanwezig bestuur:
Henk Vos – Wil de Rooij – Peter Rijckaert – Embert Broekhoven – Bert van den Hooff – Peter van
Wezel.
Commissie PK Marianne Oerlemans – Piet Oerlemans
Arbiterscoördinator
Jack van de Ven
Verenigingen:
Afwezig met kennisgeving: Olympia, ’t Snoekske, Triangel, Café-zaal Kerkzicht
Afwezig zonder kennisgeving: ’t Karrewiel, De Eekhoorn, B.V.T.
1. Opening door de voorzitter.
Allen welkom, in het bijzonder ons erelid Henk Kosters, leden van verdienste en afgevaardigden van
onze diverse commissies. In onze najaarsvergadering zijn de gebeurtenissen die een vermelding van
betekenis hebben niet zo relevant om daar nader op in te gaan.
Wel vindt ik het vernoemen waardig om twee nieuwe arbiters welkom te heten in ons district,
namelijk Agnes van Dooremalen en Peter van Wezel. Zij hebben afgelopen zaterdag met goed gevolg
het examen afgelegd.
Dat ons district wel meetelt op de Nationale biljart kalender blijkt wel dat de 3-banden Masters ook
in januari 2015 weer wordt georganiseerd in Kaatsheuvel en gesponsord door Biljartpoint.
Ook het Nationale kampioenschap 3-banden dames wordt al enkele jaren georganiseerd in ons
district bij camping De Eekhoorn. En ook voor de jeugd hebben we dit jaar enkele Nationale
kampioenschappen zowel in het libre 2e klasse als in het driebanden eind november.
Het is jammer dat we aan het begin van de competitie 2 teams hadden die zich terug trokken van
deelname aan de competitie, te weten D.S.M.K. 2 wegens ziekte en B.S.V. 2 om personele bezetting.
Wat onze toename van leden betreft kunnen wij U mededelen dat het niet vermeerderd maar
redelijk stabiel is gebleven door toename van nieuwe verenigingen aan het begin van het seizoen. En
de jeugd , dat blijft wel redelijk stabiel. We hadden 2 leden en dat hebben we nu ook nog! Helaas
denk ik dat daar geen verandering in komt.
Zoals U gewend bent geef ik U altijd enige toelichting betreffende de fusie van KVC met de KNBB. We
zouden op 1 januari 2015 de fusie rond moeten hebben, maar doordat het kort dag is om juridisch en
notarieel dit te kunnen verwezenlijken heeft dit op een later tijdstip plaats. De laatste plooien
moeten nog glad gestreken worden en we zijn een KNBB die gezond is om verder te gaan met de
spelsoorten libre, driebanden, pool en snooker onder één paraplu, zoals eenieder dat wenst.
Daarna werd een minuut stilte in acht genomen voor onze overleden biljartvrienden.
2. Mededelingen en eventuele aanvullende agendapunten.
Bij agenda punt 11 verslag ledenvergadering KVC ( 11 okt ) + Gewestelijke vergadering ( 15 nov )
moet u lezen : Ledenvergadering KVC en Gewestelijke vergadering geen punten
3. Ingekomen en uitgaande stukken.
Allereerst moet ik melden dat er nog steeds correspondentie direct naar het districtsbestuur
gestuurd wordt, terwijl de bedoeling is dat dit via het secretariaat gaat. Houdt hier dus alstublieft
rekening mee.
D.G.P. meldde dat zij nieuwe kleding hebben voor het lopende seizoen. Dit bericht was naar onze
penningmeester en competitieleider gestuurd, terwijl zo’n bericht natuurlijk bij de secretaris binnen
moet komen, die het daarna verder verspreid.

De concepttekst voor de nieuwe statuten van de KNBB hebben wij ontvangen. Wordt nog steeds aan
gesleuteld.
Persbericht van de KNBB inzake de samenwerking met Biljartpoint.
NK dames in teamverband wordt vanaf volgend jaar anders gespeeld. Elk gewest krijgt één
afvaardiging voor de landsfinale en het NK wordt op een aparte locatie gespeeld, dus niet meer
tijdens de landsfinale.
We hebben de nodige correspondentie ontvangen inzake het fusietraject tussen de KNBB en KNBB
Vereniging Carambole (KVC).
De gewestelijke najaarsvergadering was niet op 15 november, dus afgelopen weekeinde maar is
verzet naar 29 november.
Verslagen van de diverse vergaderingen op gewestelijk en bondsniveau ontvangen.
Laatste ontvangen bericht is dat Agnes van Dooremalen en Peter van Wezel afgelopen weekeinde in
Sittard geslaagd zijn voor districtsarbiter.
Later is aan de stukken nog toegevoegd dat Bert van den Hooff in september geslaagd is voor
gewestelijk arbiter.
4. Notulen van de voorjaarsvergadering 26 mei 2014.
De notulen werden zonder opmerkingen goedgekeurd.
5. Verwachte financiële situatie periode 2014 en begroting 2015.
Penningmeester Peter Rijckaert vroeg de vergadering of er op- of aanmerkingen waren. Geen reactie
dus daarmee is het verslag begroting 2015 goedgekeurd.
6. Verslag wedstrijdleider competitie seizoen 2013-2014.
Het verslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd.
7. Verslag commissie PK seizoen 2013-2014.
Het verslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd. We hadden geen Nationale kampioenen anders
waren deze hier wel vermeld.
8. Verslag jeugdconsul seizoen 2013-2014.
Het verslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd.
9. Verslag Arbiterscommissie seizoen 2013-2014.
Het verslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd. We hebben twee nieuwe districtsarbiters en
een gewestelijke arbiter er bij, maar dat wil niet zeggen dat we genoeg hebben! U bent altijd
welkom.
10. Commissie heffingen en maatregelen.
De commissie had geen punten om te vermelden dus hier verder geen verslag.
11. Verslag ledenvergadering KVC (11 okt.) + Gewestelijke vergadering (15 nov.)
Hier is geen verslag. De bijeenkomst van 11 oktober was intern en de gewestelijke vergadering is
uitgesteld tot na deze vergadering.
12. Eventuele voorstellen vanuit de verenigingen.
Er zijn geen voorstellen, schriftelijk dan wel mondeling, ingebracht.
13. Eventuele voorstellen vanuit het districtsbestuur.
Er zijn geen voorstellen vanuit het districtsbestuur.

14. Rondvraag.
Peter Rijckaert: Er worden vragen gesteld over onze website. De site is virusvrij dus U kunt er
gewoon op doorklikken, ondanks dat verschillende onder U een waarschuwing melding krijgen.
Nog te vermelden is dat Bert van den Hooff onlangs geslaagd is als gewestelijke arbiter.
15. Sluiting.
Onze voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een wel thuis en fijne feestdagen.

Aldus de najaarsvergadering, gehouden op 17 november 2014.

Wil de Rooij / secretaris

