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      Notulen najaarsvergadering 
      1 december 2011 

       KNBB District West Brabant 

      Café / Zalen ’t Pleintje St. Willebrord. 

 

Opkomst: 

 

Uitgenodigd:   54 Verenigingen. 

Aanwezig:   27 Verenigingen. 

Afwezig met kennisgeving:   4 Verenigingen. 

Afwezig zonder kennisgeving: 23 Verenigingen. 

 

1. Opening: 

 

Om 20.05 uur opent Dhr. Koolen de vergadering en heet ieder van harte welkom. 

Hoopt op een constructieve vergadering waarin ieder zijn zegje kan doen. 

 

2. Mededelingen bestuur. 

 

Peter van Dongen wordt geïntroduceerd als nieuw lid van het bestuur. 

Hij gaat in het district de portefeuille PR en Website beheren. 

Wij willen als district meer publiciteit gaan geven aan de biljartsport in ons district. 

Vanuit de vergadering is er geen bezwaar dat Peter deze functie gaat behartigen. 

 

In de regio-vergadering is besloten dat ons district vanaf het seizoen 2011-2012 een 2
e
 team per klasse 

mag afvaardigen naar de regio-kampioenschappen van teams. 

Behoudens de B1-klasse; hierin blijft de afvaardiging vooralsnog 1 team. 

 

Er is een nieuwe wisselbokaal aangeschaft. 

De vorige is helaas kwijt geraakt en niemand weet waar deze is gebleven. 

Diegene die deze bokaal wint moet voortaan een bruikleen overeenkomst tekenen. 

 

Afgelopen zaterdag was de ledenvergadering van de Vereniging Carambole. 

Er was niet veel nieuws te melden. 

Wel is er een boekje over accommodatiebeleid uitgebracht. 

Is voor verenigingen die zelfstandig een eigen “home” op willen richten. 

Dus voor verenigingen die niet in een horecagelegenheid (kunnen) spelen. 

Belangstellenden kunnen het boekje aanvragen bij de KNBB te Nieuwegein. 

 

Ook nationaal gezien is de “jeugd”een heikel punt. 

Er is weinig aanwas om de vergrijzing in de biljartsport tegen te gaan. 

Hiermee samenhangend is natuurlijk dan ook de stagnatie van het aantal leden die de biljartsport 

beoefenen. 

Ook de subsidies worden minder. 

Dit zal resulteren in een verhoging van de contributiegelden. 

 

Ook de kledingeisen kwamen aan bod. 

Deze blijven conform de huidige regelgeving. 

In ons district is hierop een uitzondering met betrekking tot het spelen van districtsfinales PK. 

De deelnemers dienen een strik of stropdas te dragen. 

   

Ons district telt heden 1027 leden. 

Per 1 januari speelt bv de Pommerans in Café de Pomp te Stavenisse. 

Schriftelijke en/of telefonische  afmeldingen voor deze vergadering kwamen van bv Bergsche Hoek, 

bv Willem III, bv HWP en bv Welssche Vaert. 
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3.Huldigingen kampioenen. 

Leo van Ijmond huldigt de kampioenen in de teamcompetitie 2010-2011. 

Dames:  SVW   88,35%. 

C5:  De Kaai 3  87,91%. 

C4:  Kannebuis 5  93,35%. 

C3:  Wellsche Vaert 8 96,55%. 

C2:  Wellsche Vaert 2 94,34%. 

C1:  SVW 5   89,00%. 

B2:  Dobbertje 1  91,00%. 

B1:  Coop 1   97,55%. 

 

De (nieuwe) wisselbokaal wordt overhandigd aan het team van Coop 1. 

Zij zijn de overall kampioen geworden van het seizoen 2010-2011. 

 

4.Ingekomen stukken. 

Geen ingekomen stukken. 

 

5.Districtsreglement. 

Bij de uitnodiging voor deze vergadering heeft iedereen een concept “districtsreglement”ontvangen. 

Vz vraagt of iemand hierop op- en aanmerkingen heeft. 

 

bv Smalstad. 

Het is een goed districtsreglement. 

Echter moeten we er wel op toezien dat het ook wordt nageleefd. 

 

bv SVW. 

Het dragen van de juiste kleding laat nog wel eens te wensen over. 

Hierop zou het districtsbestuur strenger moeten controleren en/of sancties opleggen. 

 

Vz. 

We kunnen moeilijk als politieagent op gaan treden. 

Daarbij kunnen wij alleen sancties opleggen wanneer of wij als bestuur zelf iets constateren of u als 

vereniging schriftelijke melding maakt van het dragen van de onjuiste kleding. 

(hiervoor hebben al enkele verenigingen een brief als waarschuwing ontvangen) 

 

Bij het spelen van pk-wedstrijden zal de betreffende wedstrijdleider moeten toezien op het dragen van 

de juiste kleding. 

 

bv SVW. 

Wat zijn structurele verhogingen. 

 

Leo van Ijmond. 

Deze discussie is al meerdere malen gevoerd. 

Een aanpassing van het moyenne wordt gebaseerd op minimaal 5 wedstrijden. 

Hierbij wordt ook rekening gehouden met eventuele pieken / dalen. 

Stel dat je in een reeks van 5 wedstrijden een partij met een dusdanig moyenne afsluit waarbij je de 

afgesproken interval overschrijdt dan wordt deze wedstrijd niet meegenomen in de totaalberekening. 

 

Aansluitend volgt er nog een discussie over een speler die is verhoogd na 2 wedstrijden. 

Is onmogelijk; nieuwe spelers worden na 4 wedstrijden herzien. 

Toch zal Leo e.e.a. natrekken. 
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bv de Laan had nog een opmerking over het wedstrijdformulier dat ze mee hadden gekregen bij een 

uitwedstrijd. 

Was een kladje; geen origineel wedstrijdformulier of formulier vanuit Biljartpoint. 

 

Vz. 

Moet je niet accepteren. 

Elke vereniging kan bij het districtsbestuur de formulieren aanvragen. 

Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de vereniging dat ze voldoende formulieren in huis 

hebben. 

 

6.Notulen voorjaarsvergadering 2011. 

Worden door de vergadering goedgekeurd. 

 

7.Arbitragezaken. 

Geen arbitragezaken. 

 

8.Medelingen CTC/CPK. 

CPK. 

De pk’s verlopen naar wens. 

 

De dames kunnen zich vanaf nu (half competitie) opgeven met hun nieuwe gemiddelde. 

 

De data voor het spelen van de regiofinales worden landelijk bepaald. 

Deze data zijn natuurlijk wel de leidraad voor het vastleggen van de data binnen ons district. 

Dan kan het inderdaad zo zijn dat diverse pk’s te dicht op elkaar gepland staan. 

 

Wat betreft de kledingeisen houden de deelnemers zich in ons district aan de gemaakte afspraken. 

Of met strik of stropdas. 

In de regio-finales wordt gespeeld zonder strik of stropdas. 

Ook dat is conform de huidige reglementen. 

 

Achter de schermen wordt hard gewerkt om de pk’s op Biljartpoint te krijgen. 

Als alles naar wens verloopt zal dit met ingang van de competitie 2012-2013 moeten zijn ingevoerd. 

Hierover volgt te zijner tijd nadere informatie.   

 

bv de Kwast. 

Graag aandacht voor het toevoegen van spelers uit een ander district. 

Dit jaar 2 spelers toegevoegd vanuit district Midden Brabant. 

Is uitgelopen op een fiasco; onder andere irritatie bij spelers van ons eigen district. 

 

Piet de Nijs. 

Is op verzoek gedaan. 

Normaliter zijn er in de betreffende klasse altijd te weinig deelnemers. 

Dit jaar dus niet. 

Had dan dus eigenlijk ook niet nodig geweest. 

Normaal gesproken verloopt een dergelijke “inmenging” vlekeloos.   

 

CTC. 

Buiten het feit dat de wedstrijdleider kan verhogen kan deze ook een speler verlagen. 

Ook bij deze aanpassing wordt hetgeen eerder vernoemd bij de “verhogingen” als leidraad 

aangehouden. 

 

Het verzoek om aan uw teamleiders kenbaar te maken dat ze uitslagen goed in moeten voeren in het 

systeem. 

Het gaat dan om het goed ingeven van beurten, hoogste serie, spelers, etc… 
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In de B-klasse kan niet meer voldaan worden aan het verzoek om een team te laten spelen in de even- 

of oneven weken. 

Hierdoor wordt de competitie zodanig belast dat deze niet meer te controleren is. 

De puzzel waarmee wij werken kan dit verzoek niet inpassen. 

In totaal zijn er 11 teams die een verzoek ingediend hadden voor het spelen in een even of oneven 

week. 

Een dergelijke indeling gaat onherroepelijk botsen met een indeling in de librecompetitie. 

Of we starten eerder met competitie zodat we meer speelweken hebben of we gaan akkoord met het 

spelen van minder wedstrijden. 

In principe ga ik nu uit van 30 speelrondes. 

 

De vergadering gaat stilzwijgend akkoord met het voorstel van de wedstrijdleider dat er met ingang 

van het komend seizoen geen rekening meer wordt gehouden met het verzoek om te spelen in een even 

of oneven week. 

  

9.Jeugd. 

Op dit moment telt ons district nog 1 jeugdvereniging. 

Dat is Amorti te Zevenbergen. 

Deze vereniging telt 12 leden. 

Hebben 1 team dat uitkomt in de landelijke topteamcompetitie en 2 teams die uitkomen in district 

Midden-Brabant. 

 

Op 28 december is er een open dag bij JBV Amorti. 

Aanvang is 10.00 uur en de sluiting wordt verwacht om 16.00 uur. 

Foldermateriaal is in deze vergadering te verkrijgen. 

 

Na de gespeelde competitie volgt er een competitie districtsbeker. 

De spelers doen hier op persoonlijke titel aan mee. 

 

Frans van Kuijck is bezig met de opvang (lees; interesseren jeugd) voor het beoefenen van de 

biljartsport.  

Hierop is 1 aanmelding binnen gekomen. 

De deelnemer is 6 jaar. 

(blijkt maar weer dat de interesse voor het uitoefenen van de biljartsport niet goed ligt bij de jeugd) 

 

Tijdens de jeugdleidersvergadering is gevleken dat men in het noord-oosten van Nederland geen 

teamcompetitie meer kunnen spelen i.v.m. het aantal deelnemers. 

Hier is gekozen voor het spelen van een individueel kampioenschap. 

 

Op 4 en 5 februari 2012 wordt het Nederlands Kampioenschap libre grote tafel verspeeld bij Amorti. 

In dezelfde lokaliteit zal op 2 en 3 juni het Nationaal kampioenschap teams jeugd worden verspeeld. 

 

10.Pauze. 

De Vz last om 21.15 uur een korte pauze in. 

 

11.Financieel verslag 2010-2011. 

Opmerking vanuit de vergadering dat de begroting ontbreekt. 

 

Penningmeester. 

Klopt. 

Is in alle haast vergeten bij te voegen. 

 

De bijdrage voor Biljartpoint was al afgeschaft. 

De bijdrage pk’s (naar rato leden van de verenigingen) wil ik ook schrappen uit de begroting. 
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Het voorstel aan de vergadering is dan ook om de persoonlijke bijdrage van de deelnemers te 

verhogen van € 6,00 naar € 7,00 per deelnemer per pk. 

De kosten worden gedragen door diegene die deelnemen aan de pk’s, 

De vergadering gaat hier mee akkoord. 

 

bv Bellevue. 

In het verslag ontbreekt de winst- en verliesrekening. 

Misschien verstandig om dit voortaan te vermelden. 

 

Penningmeester.. 

We zullen dit in het bestuur bespreken en eventueel doorvoeren. 

 

Algemene opmerking: wat is de foute B? 

 

Penningmeester. 

Is een foutieve boeking. 

Waarschijnlijk verkeerde heffing. 

 

12.Verslag FAC. 

Dhr. Rokx heeft op 09-11-2011 de boekhouding gecontroleerd. 

Zag er keurig en verzorg uit. 

Verzoekt de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële 

beleid. 

  

13.Rondvraag. 

bv ’t Dobbertje. 

Misschien een taak voor de PR-man om de jeugd meer te gaan betrekken bij de biljartsport. 

 

Vz. 

Blijft een moeilijk begaanbaar pad. 

In principe is Marcel Kools de man die de jeugd in ons district behartigd. 

De jeugd kan natuurlijk kiezen uit legio mogelijkheden betreffende de sport. 

We gaan wel proberen om iets uit “de grond te gaan trekken” al zal dat niet makkelijk zijn. 

De biljartsport (met name de klassieke spelsoorten) blijft een saaie sport in de ogen van de jeugd. 

 

Peter van Dongen. 

We krijgen binnenkort een eigen web-site. 

Dit is natuurlijk straks een visitekaartje van ons district. 

Kan stimulerend werken voor de jeugd. 

Daarbij moet er vanuit de KNBB ook meer aandacht komen voor de jeugd. 

Betreffende de publiciteit wil ik de vergadering vragen om zoveel mogelijk informatie te geven over de 

te gespeelde pk’s. 

Liefst natuurlijk met foto’s. 

Buiten het feit dat we straks publiceren via de web-site zal ik ook de betreffende bodes voorzien van 

verslagen omtrent de pk’s. 

 

bv Smalstad. 

Graag aandacht voor het verzetten van wedstrijden naar een latere datum. 

Er zijn diverse wedstrijden 2 tot 3 weken uitgesteld. 

 

Leo van Ijmond. 

Er zijn op een gegeven moment enkele wedstrijden uit het programma verdwenen. 

Dit was te wijten aan een serverfout. 

Deze wedstrijden zijn alsnog ingepland. 

Inderdaad vallen deze wedstrijden net na sluiting van de 1
e
 helft. 
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Daarbij komt dat een onvoorziene omstandigheid (denk hierbij aan overlijden speler) er voor kan 

zorgen dat een bepaalde wedstrijd wordt uitgesteld naar een latere datum. 

Dit is overmacht. 

Men kan van dat team niet verlangen dat ze alsnog een wedstrijd op de geplande datum speelt. 

 

bv de Kwast. 

Het komt toch weer voor dat er teams van eenzelfde vereniging in dezelfde klasse tegen elkaar moeten 

spelen in de laatste ronde van de competitie. 

Het gaat hier om teams in de C1 en B1. 

 

Leo van Ijmond. 

Ik zal dat nagaan. 

  

Onze competitie loopt van eind augustus tot eind juli. 

De contributie in Nieuwegein loopt van 1 januari tot 31 december. 

Als je dan dus een speler per 31 december afmeld (omdat deze met ingang van de nieuwe competitie 

zich gaat bedanken) kan hij/zij de lopende competitie waarschijnlijk niet afmaken. 

 

Vz. 

Zal dit nagaan in Nieuwegein. 

Het is wel zo dat als je een lid afmeld voor 1 juli je dan 6 maanden contributie verschuldigd bent i.p.v. 

de reguliere 12 maanden. 

Daarbij is het ook nog dat de KNBB vast zit aan de reglementen van NOCNSF. 

Deze eist een boekhoudkundig jaar van 1 januari t/m 31 december.  

 

14.Sluiting. 

Vz sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 

 

Aldus opgemaakt : 

 

Te : Bergen op Zoom 

 

d.d. : 16-01-2012.                                      

 

 

Namens district West Brabant. 

 

 

 

 A.Stander, secretaris. 


