DISTRICT MIDDEN BRABANT

K.N.B.B. Gewest Zuid Nederland

Voorjaarsvergadering dinsdag 26 mei 2015
Café ’t Snoekske te Waalwijk
1.Opening door de voorzitter.
Allen hartelijk welkom, in het bijzonder ons erelid Christ de Ruijter, leden van verdienste en afgevaardigden van
onze diverse commissies.
Ook wil ik de nieuwe verenigingen hartelijk welkom heten en dan met name:
Sportcafé Players uit Oosterhout (oude Entree)
’t Loons Kwartier uit Loon op Zand
LBV uit Loon op Zand
DKM Tools uit Oosterhout (oude café darts de Schoen)
De Kromme Keu uit Genderen
BV Havenzicht gaat over in BV Werkendam
BV De Triangel gaat over naar BC Goirle
En wat er nog aansluit is nog onbekend, er zijn nog enkele verenigingen maar dat is niet definitief.
De Poedeltjes en bv Kerkzicht gaan naar De Posterij; café Kerkzicht gaat sluiten.
BVT in Terheijden gaat over naar Café De Zevende Hemel.
De fusie tussen KNBB en KVC is voor de komende jaren. Er was maar 57% voor, dus niet het twee derde aantal
leden wat nodig was.
Het aantal leden is redelijk stabiel door de nieuwe aanwas van leden.
Bij de jeugd zijn we van 1 naar 5 jeugdleden gegaan.
De vergadering werd gevraagd een minuut stilte in acht te nemen voor de ontvallen leden, met in het bijzonder
de allen bekende Berry van Cromvoirt.
2. Mededelingen en eventuele aanvullende agendapunten.
Er zijn geen aanvullingen
3. Ingekomen en uitgaande stukken.
Het verslag van de secretaris is gebruikt om de belangrijkste ingekomen en uitgaande stukken te vermelden.
Enige aanvulling is dat we nog een nieuwe vereniging hebben, Sportcafé Player’s.
De Triangel is opgehouden te bestaan en de leden zijn overgegaan naar BC Goirle.
In het nieuwe seizoen 2015/2016 gaan we de landscompetitie in met nieuwe tabellen en nieuwe
moyenneberekeningen, maar daarover later meer.
4. Notulen van de najaarsvergadering 17 november 2014.
Er zijn geen op- of aanmerkingen, met dank aan de notulist.
5. Jaarverslag secretaris.
Akkoord, geen op- of aanmerkingen.
6. Verslag financiële commissie.
Akkoord, geen op- of aanmerkingen.
7. Jaarverslag boekjaar 2014.
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.
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9. Verkiezing financiële commissie.
De commissie bestaat uit: Jeroen Hamers, Frans Slaats, Paul van Diem.
Jeroen Hamers is aftredend als lid en stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar.
Met applaus wordt Jeroen herkozen.
10. Verkiezing districtsbestuur.
Wil de Rooij is aftredend als secretaris en herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar.
Met applaus wordt Wil herkozen.
Bert van den Hooff is aftredend als jeugdconsul en herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar.
Met applaus wordt Bert herkozen.
Bert is inmiddels aangesteld als PK wedstrijdleider; hier hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld.
Met applaus wordt Bert gekozen als PK wedstrijdleider voor een periode van 3 jaar.
11. Verkiezing commissie heffingen en maatregelen.
Rob Schaap zou eigenlijk vorig jaar herkozen moeten worden, dat is niet gebeurd.
Rob stelt zich herkiesbaar voor een periode van 3 jaar, waarvan 1 jaar inmiddels verstreken is.
Jeroen Hamers is aftredend als lid en stelt zich herkiesbaar voor een periode van 3 jaar.
Ben Stoopen is aftredend als lid en stelt zich herkiesbaar voor een periode van 3 jaar.
Marianne Oerlemans heeft zich aangemeld om toe te treden tot de commissie. Zij heeft al eerder deze functie
vervuld. Bij aanname zal de commissie weer uit 5 personen bestaan, zoals het reglement voorschrijft. Marianne
wordt gekozen t/m 2016 i.v.m. het aftredingsschema.
Allen worden herkozen c.q. gekozen met applaus.
Onze voorzitter maakt tevens gebruik om Marianne en Piet Oerlemans te bedanken voor de tijd dat zij de PK
commissie vormden.
12. Verslag arbitercoördinator.
Geen op- of aanmerkingen.
Onze voorzitter merkt op dat Jack van de Ven, onze arbitercoördinator, promotie heeft gemaakt tot CEB-arbiter.
13. Verslag veteranencommissie.
Geen op- of aanmerkingen.
**De vergadering wordt hier onderbroken om onze kampioenteams te huldigen:
A-Klasse
BC Goirle 3
B-1
De Eekhoorn 7
B-2
Ut Sandoel 2
C-1
BC Goirle 4
C-2
De Ploeg
C-3
De Eekhoorn 13
Het damesteam wat afgevaardigd is namens ons district zijn gewestelijke kampioen geworden.
Allen leden BVWG.
14. Punten Gewestelijke vergadering 20 juni 2015.
Geen punten hiervoor.
15. Punten voor de Vereniging Carambole voorjaarsvergadering 13 juni 2015.
Geen punten hiervoor.
16. Voorstellen vanuit de verenigingen.
Er zijn geen voorstellen ontvangen.
17. Eventuele voorstellen vanuit het districtsbestuur.
Wij stellen voor om de najaarsvergadering te laten vervallen en nog maar 1x per jaar te vergaderen.
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Indien gewenst of noodzakelijk kunnen we altijd nog een vergadering plannen.
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.
18. Competitie 2015/2016. Sluiting zondag 24 mei.
Tot nu hebben we inschrijvingen ontvangen:
A-klasse 18 / B-1 17 / B-2 14 / C-1 7 / C-2 10 / C-3 8 / C-4 3-tallen 6 / C-4 4-tallen 14.
C-5 klasse is voortaan damesklasse.
Moyenne tabellen enigszins aangepast.
Bij dubbel partijen is er 2x interval i.p.v. 1x.
Nieuwe spelers gaan na 4 partijen niet omlaag. Op de helft van de competitie kan er wel omlaag of omhoog
gegaan worden. Dit geldt voor alle spelers.
Op het eind van de competitie is het moyenne het startmoyenne voor de nieuwe competitie, maar ook voor de
beslissingswedstrijden, gewestelijke teamfinale en nk teamfinale.
Over de gehele competitie worden een aantal slechtste en een aantal beste partijen buiten beschouwen gelaten,
afhankelijk van aantal gespeelde wedstrijden, om een zo eerlijk mogelijk moyenne te krijgen voor het nieuwe
seizoen en vervolgkampioenschappen.
Na de 1e helft zijn er geen teamwijzigingen meer toegestaan; alleen bij hoge uitzondering.
Voor seizoen 2016/2017
In het voorjaar hebben we een driebanden klein competitie; volgend seizoen is het ook mogelijk voor een libre
competitie in te schrijven.
De nationale finale zal over meerdere dagen gespeeld gaan worden. Er zijn ideeën voor meerdere spelsoorten
maar dat is nog een toekomst.
In de klasse C-1 mag men geen kader meer spelen. Hiervoor komt een aparte kader competitie.
Vragen over de competitie:
Hans van Berge Henegouwen: wat gaat dan gelden als moyenne voor de 2e helft?
Antw.: als je 12 partijen gespeeld hebt, gaan de 3 slechtste en 3 beste partijen niet mee voor de berekening. Op
het eind bij 24 partijen gaan de 7 slechtste en 7 beste partijen er af.
Jef Fijneman: is er dispensatie mogelijk in de B-1 en B-2
Antw.: er mag maar één speler boven de bovengrens opgesteld worden.
Jeroen Hamers: wat doe je met reserve spelers die onder de ondergrens zitten?
Antw.: hier is geen beperking, men moet toch het minimum behalen.
Inzake de PK’s voor volgend jaar worden er geen wedstrijden meer gespeeld in het voorjaar maar begint het
seizoen pas na de vakanties.
Er worden verschillende klassen samengevoegd.
Vraag: waarom wordt de PK gespeeld op vrijdag-zaterdag-zondag?
Antw.: Dit is niet bindend, de organiserende vereniging beslist daarover. Gewestelijke finales worden wel op
vrijdag-zaterdag-zondag gespeeld.
Hans van Berge Henegouwen: bij de veteranen wordt vanwege de PK’s de competitie tijdelijk stilgelegd?
Antw.: dat klopt, maar daar doet vrijwel iedereen mee aan de PK, dus dat is verantwoord.
Bij ons doen maar enkele mensen mee aan PK’s.
19. Rondvraag.
Bas van Veldhoven / ’t Karrewiel: wij spelen altijd met 4-tallen en we zijn nu gedwongen om in de laagste klasse
te spelen?
Antw.: besloten is om een combinatie te spelen met C-3 4-tallen en C-4 4-tallen. Hiervoor kan opnieuw
ingeschreven worden.
Arie Hermans / De Eekhoorn: In de voorjaarscompetitie worden de spelers ook na 4 partijen herzien?
Antw.: Nee, hier wordt men pas aan het eind herzien. Er is geen 1e helft.
Pedri Huijbregts / Buro Balans: hoe is de reactie over de poule indeling?
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Antw.: Er is te weinig terug ontvangen om hier een juiste diagnose te stellen. Ook de nieuwsbrief wordt maar
door 34% gelezen.
Peter Rijckaert: Inzake de ledenlijst, voer de leden af vóór 31 juli. De leden per 1 augustus tellen voor het nieuwe
seizoen.
Het idee om automatische incasso in te stellen gaat voorlopig niet door. Er zal straks de mogelijkheid zijn om af te
rekenen via I-deal.
20. Sluiting.
Hopelijk is alles voor iedereen duidelijk geweest en hebben jullie weer wat opgestoken.
Mochten er nog vragen zijn stel deze dan via onze secretaris. Hij zorgt dat de vragen bij de juiste persoon
terechtkomen.
’t Snoekse bedankt voor het beschikbaar stellen van de lokaliteit en bij deze wens ik iedereen alvast een fijne
vakantie toe en wel thuis, aldus onze voorzitter.

Aldus de voorjaarsvergadering, gehouden op 26 mei 2015.
Notulist Wil de Rooij
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