Veteranen Biljart District Midden-Brabant KNBB
Secretriaat: Trudie van Engelen-Yperlaan, Ambrosiusweg 1, 5142AA Waalwijk
E-mail: trudievanengelen@vbdm.nlTelefoon: 0416-344764

UITNODIGING
Hierbij nodigen wij U uit voor de

Algemene Ledenvergadering 2018
Te houden op

Maandag 7 mei 2018
Aanvang 14.00 uur
Plaats:
JBCW
St Antoniusstraat 3 te Waalwijk
Telefoon 0416-340193
Deze uitnodiging is bestemd voor alle veteranenbiljarters en verenigingsbesturen die
aangesloten zijn bij VBDM van de KNBB en districtsbestuurders.
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Veteranen Biljart District Midden-Brabant KNBB
Agenda voor de algemene ledenvergadering VBDM
Op maandag 7 mei 2018
Aanvang 14.00 uur

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening door de voorzitter
Notulen van de ledenvergadering van 9 juni
2017
Mededelingen bestuur
Ingekomen en uitgaande stukken
Jaarverslag van de secretaris
Financieel verslag van de penningmeester
Verslag van de kascontrole commissie
Verkiezing nieuwe commissie kascontrole
Bestuursverkiezing
Pauze
Wedstrijdwezen competitie en jaarverslag
Wedstrijdwezen PK’s en jaarverslag
Rondvraag
Sluiting

Het bestuur verwacht de sluiting van de vergadering omstreeks 16.30 uur. Om een goed
antwoord te kunnen formuleren is het gewenst dat u eventuele vragen voor de rondvraag
vóór de vergadering schriftelijk aan de secretaris overhandigt. Alle verenigingen zijn
verplicht deze vergadering bij te wonen (districtsreglement).
De brochure zetten we ook op onze website (www.VBDM.nl).
Namens het bestuur,
Secretaris

Trudie van Engelen Yperlaan
Secretaris VBDM
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Toelichting op de agenda:
Agendapunt 2:

Notulen van de algemene ledenvergadering VBDM
Op vrijdag 9 juni 2017
Aanvang 14.00 uur; er waren geen afmeldingen van verenigingen.

1.

Opening door de voorzitter
De voorzitter opent zijn laatste vergadering.
In het bijzonder welkom aan de voorzitter van vereniging carambole; Jaap
Labrujere en de districtsbestuurders Henk Vos en Peter Rijckaert.
Voorzitter meldt, dat we aan het verzoek van het districtsbestuur om de agenda te
wijzigen niet kunnen voldoen.
Er wordt een moment stilte gehouden voor de leden, die ons in het afgelopen jaar
zijn ontvallen, met name ons lid van verdienste Anne van Nijen.

2.

Notulen van de ledenvergadering van 27 mei 2016

3.

Uitslag enquête

De notulen worden goed gekeurd en ondertekend.

Trudie zet uiteen: Van de 255 stemgerechtigde leden zijn er 241 stemmen
uitgebracht, 43 leden stemden voor het verlaten van de KNBB met als toelichting:
we merken weinig van de KNBB; de commissie doet het goed. En 3 leden VBDM
weigeren is onacceptabel.
198 leden willen bij de bond blijven, met toelichting, blijven zoals het nu is;
Blijven zoals nu, met hetzelfde bestuur; tevreden zoals het nu gaat; blijven,
schaalverkleining mogelijk nadelig; graag blijven zoals nu met VBDM; Doorgaan
bij KNBB, maar als zelfstandige vereniging.
We blijven dus gewoon bij de KNBB, dus er verandert niets.
Trudie geeft nu het woord aan Jaap Labrujere, welke blij is met de uitslag van de
stemming en nog even benadrukt, dat de contributie zeker niet omhoog gaat.
Jaap licht ook nog toe hoe het systeem van de contributie vorm moet gaan krijgen;
hierover wordt de volgende dag door de KNBB vergadert.
Bij de pilots om niet KNBB leden mee te laten spelen met onderdelen komt
ondersteuning van de bond, maar wat de kosten dan gaan worden horen we zo
snel mogelijk. Er is ook een draaiboek gemaakt, waarin ook aandacht voor het
dagbiljarten komt omdat dit voor ons een heel belangrijke groep is, want vooral in
Noord Nederland is dit een heel snel groeiende afdeling.
Ook de structuur wordt aangepast, zodat er minder voorzitters en meer
wedstrijdleiders komen zodat de communicatie beter wordt.
Maar er wordt ook een speciaal woord gericht aan Peter van Wezel.
Hij heeft jaren de aandacht gevestigd op het verdomhoekje van het dagbiljart.
Wegens zijn verdienste voor het dagbiljarten krijgt hij de speciale carambolespeld
toegekend.
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Trudie moet erbij komen om de speld op te prikken, maar de camera van de
persfotograaf weigert dienst, dus haar telefoon biedt uitkomst.
Jaap hoopt, dat het bestuur van het dagbiljart en Midden Brabant samen tot een
overeenkomst kunnen komen.
Peter bedankt Jaap voor de warme woorden en de uiteenzetting.
We gaan dus weer competitie en PK’s spelen zoals we dat al jaren doen, met als
pilot het driebanden ook voor niet leden van de bond met ondersteuning van de
KNBB.
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4.

Ingekomen en uitgaande stukken

5.

Jaarverslag van de secretaris

6.

Financieel verslag van de penningmeester

Wat heen en weer gesteggel tussen district en VBDM, uitnodigingen voor
vergaderingen en vragen hieromtrent van leden betreffende onduidelijkheden.
Reacties op de enquete.
Een schrijven van Amerpique vanwege wederom een verhuizing van speellocatie,
waar bij zij melden, dat er om 12.00 uur daar geluncht wordt zodat de wedstrijden
daar niet eerder dan 13.30 kunnen beginnen.
Hunnenhof gaat verbouwen, dit duurt een jaar ook zij spelen dan tijdelijk in een
leegstaande school.

Ervan uitgaande, dat iedereen het verslag heeft gelezen.
Laurent Goossens wil graag weten wat de bijdrage in de advertenties van andere
verenigingen zijn vanwege de bijdrage, die de Gildenbond heeft geleverd voor de
gederfde inkomsten. Dat is nogal divers en loopt van € 45,= tot € 300,=.
Trudie: Wij gaan vanaf vandaag ook weer advertenties ophalen en dan vraag ik
ook altijd nadrukkelijk aan dezelfde mensen om bij dezelfde adverteerder langs te
gaan.
Uiteraard zijn nieuwe adverteerders welkom.
Ook wordt in het verslag de PK driebanden klein aangekondigd met tevens
inschrijfmogelijkheden voor niet leden.
Dit wordt door de bond volledig ondersteund, maar wat de kosten hiervoor zullen
zijn is nog niet helemaal duidelijk, maar Jaap is zeer verheugd met dit pilot project
en stuurt Trudie zo snel mogelijk de benodigde informatie.

Jan van Bergen geeft hierop een toelichting:
U heeft de cijfers kunnen zien, en we werken met het kasstelsel, niet met
overlopende posten; zodat alles wat binnenkomt en uitgegeven wordt in het jaar
van uitgifte en inkomsten wordt geboekt.
De hoge kosten als we een NK organiseren omdat wij dit perfect willen doen.
De bijdrage van € 250,= van de KNBB schiet hieraan tekort.
Daarbij hebben we jaarlijks met ons bestuur een etentje, maar door
omstandigheden lukte dit in 2015 niet en is dit naar januari 2016 gegaan,
waardoor in dat jaar dus 2 etentjes zijn geweest.
Dan is Michel van Iersel afgetreden, die door 2 personen is vervangen, wat meer
bestuurskosten met zich meebrengt.
Ook het afscheid van Michel kwam op € 570,=.
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7.

Verslag van de kascontrole commissie
Verkiezing nieuwe commissie kascontrole
Johan van Dongen heeft samen met Tom van Dongen de administratie
gecontroleerd en was tevreden over de verrichtingen van de penningmeester; de
administratie was duidelijk en de Commissie adviseert het bestuur decharge te
verlenen.
Wat met applaus wordt ondersteund.
Henk Groenendaal en Tom van Dongen zijn volgend jaar aan de beurt en als
reserve steekt Piet Brekelmans zijn hand op.

8.

Bestuursverkiezing
Volgens schema is ook Peter van Wezel als voorzitter aftredend en niet
herkiesbaar.
Tot op heden is er nog niemand gevonden om deze functie te bekleden.
Ook Jan van Engelen is herkiesbaar voor 3 jaar hier is niemand op tegen.

9.

Pauze

Alvorens de pauze in te lassen licht Henk de Wolf de nieuwe moyennetabel toe,
omdat er tijdens de ledenvergadering van de avondcompetitie werd besloten om
het oude systeem aan te houden is de vraag willen wij dit ook?
Direct na de pauze stemmen we hierover.
Er wordt een rondje opgenomen namens VBDM.

10. Wedstrijdwezen competitie en jaarverslag

Stemmen voor oude of nieuwe tabel:
Men stemt unaniem voor het oude systeem, dus we veranderen niets.
We hebben 2 competities, naast elkaar; bij Maasduinen spelen 46 leden.
Harrie van der Velden licht toe: omdat deze mensen niet op biljartpoint kijken en
de competitie niet wordt ingevuld, wordt voor deze groep het lidmaatschap van
de KNBB opgezegd.
Deze mensen komen verder nergens en kunnen zelfstandig niet allemaal
functioneren en worden begeleid, maar ze doen het met zoveel plezier.
Jos Meijer en Henk de Wolf: competitie, bedankt Michel van Iersel voor zijn
voortreffelijke ondersteuning nadat hij het stokje had overgedragen.
Ondanks dit is het toch gelukt om enkele foutjes te maken, dus ook wij moeten
alles beter controleren.
Helaas is er een terugloop in het aantal teams.
Ook de teamleiders behoren beter op te letten alvorens de formulieren te
verzenden eerst goed te controleren.
Maar er zijn ook positieve berichten competitie is goed verlopen.
De beslissingswedstrijden en districtsdag tellen mee voor het eindmoyenne.
De Districtsdag bij sportcafé RKC werd uitstekend verzorgd door familie Beaart.
De inschrijving van de teams is rond met een R-1 van 15 teams, 1 poule van 7 en 1
poule van 8; een R-2 met 16 teams 2 poules van 8 en een R-3 met 22 teams; 1
poule van 12 en 1 van 10. Jos en Henk bedankt en er zijn nog wat vragen.
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Marcel de Brouwer vind, dat het een nadeel is om in kleine poules te spelen omdat
je dan 4x tegen dezelfde speelt.
Peter Rijckaert licht toe, dat we in de gunstige omstandigheid verkeren, dat we
niet naar een gewestelijke finale hoeven, zodat er voor inschrijving geen haast is.
Henk Groenendaal stelt voor om de R-2 ook in één poule te laten spelen.
Zowel in de R-1 als in de R-2 gaan we dan in 1 poule spelen.

11. Wedstrijdwezen PK’s en jaarverslag

Peter vd Broek leest het verslag voor van de wedstrijdleiders PK’s.
De eerste inschrijving; driebanden voor het nieuwe seizoen sluit op 15 augustus.
Graag altijd bij inschrijving bij bijzonderheden vermeld als men zelf geen vervoer
heeft of op een bepaalde dag niet kan, want we krijgen nog steeds telefoontjes
nadat de uitnodigingen zijn verstuurd en dat vraagt dan veel extra werk.
De voorzitter bedankt ook Jan van Engelen, die ondanks zijn ziekte toch heel actief
meewerkt met alle regelarij en hij is altijd bereikbaar.
Applaus voor alle wedstrijdleiders.
Nog even een toelichting op alle tamtam, waarover de hele week bij ons de
telefoon gaat. We gaan werken aan een goede samenwerking met het district
volgens de gedragscode van de KNBB.

12. Rondvraag
Laurent Goossens: onbegrip over de enquête.
De Gildenbond had een brief naar het districtsbestuur gestuurd en onze mening is
het door Trudie foutief weergegeven bij de toelichting op de enquête.
Wij bedoelden, dat VBDM opgedoekt moet worden en alles onder het district zou
moeten vallen. Maar deze optie stond niet in de enquete, dus de opmerking, dat
schaalverkleining ongunstig zou zijn is ook niet op die manier vertaald.
Marcel de Brouwer: er is gesproken over opdoeken op de vergadering bij Castle
city. Antwoord: die vergadering is buiten ons medeweten en niet door ons belegd.
Hierdoor ontstaat er alleen nog maar meer verwarring en onduidelijkheid.
Marcel de Brouwer: er is ook op die vergadering gevraagd, waarom zouden die
personen om het dagbiljarten te vertegenwoordigen Trudie of Jan van Engelen
niet kunnen zijn? We hebben hier geen antwoord op gehad.
Wij hebben in één van onze vergaderingen overwogen een nieuwe afgevaardigde
aan te bieden aan het districtsbestuur. Trudie en Jan van Engelen hebben de
meeste ervaring met het dagbiljarten, maar waren bij voorbaat niet geaccepteerd.
Niemand van de overige bestuursleden voelde ervoor om een bestuursfunctie aan
te nemen en al het werk, dat we nu met 8 man doen op zich te nemen.
Maar met dit bestuur is afgesproken om weer met district Midden Brabant om de
tafel te gaan en de communicatie te verbeteren, want die is er dus nu niet.
Henk Vos wil het toelichten. Hij heeft alleen de voorzitter en de secretaris
hierover gehoord, maar die waren er niet, dus die kunnen niet oordelen, dus dit
ben ik met Hr. Goossens en de Brouwer eens. Wij zijn altijd verantwoordelijk voor
het doen en laten van VBDM, die ik heb verdedigd bij de CBC en WCB.
John Boerhof vraagt waar die afkortingen voor staan, maar hierop wordt niet
geantwoord.
Henk Vos vond het jammer dat Peter van Wezel en Trudie er niet waren.
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Peter van Wezel: de dagbiljarters van Midden Brabant hebben moeite met alle
afkortingen, die er zijn en ze willen alleen maar hun spelletje spelen.
Het dagbiljarten, zat lange tijd; zoals ook Jaap Labrujere beaamde; in het
verdomhoekje.
Op 15 maart is er van het district uit een mail rond gegaan, dat Peter van Wezel
niet langer zitting heeft in ons bestuur: getekend Wil de Rooij, waardoor wij veel
reacties en telefoontjes kregen met de vraag wie is Wil de Rooij en is het waar,
want hij zou toch op 9 juni aftreden?
Vervolgens belt Henk Vos begin april naar Jan van Bergen om te vragen of het
waar is, dat Peter is opgestapt en belt Jaap Labrujere naar Trudie en Peter hoe de
vork in de steel zit; dit alles door een brief, die het districtsbestuur zelf geschreven
heeft. Het enige wat we willen is samenwerking en overleg.
Peter Rijckaert: we willen zo snel mogelijk met jullie bestuur in gesprek.
De structuur hebben we iedereen gestuurd en hierin staat onze visie.
Een algemene ledenvergadering wordt uitgeschreven door het districtsbestuur en
alle verenigingen zijn verplicht op deze verenigingen aanwezig te zijn.
In het verleden hebben zowel jullie als wij dit niet gedaan, waardoor deze
vergaderingen dus nooit rechtsgeldig, maar onrechtmatig waren.
Peter van den Broek merkt op, dat 2 leden van ons niet mochten worden
aangemeld. Er is een hoop verwarring geschapen op deze manier.
Jan van Bergen merkt op, dat 2 personen door het districtsbestuur niet toegelaten
worden als contactpersoon, maar dat was ontoelaatbaar. Denk je nu echt, dat als
je eerst zegt, dat je die 2 personen niet welkom zijn, maar dat de leden moeten
beslissen, dat het dan werkt?
Peter van Wezel: 15 jaar hebben we niets gehoord en erop gewacht dat het district
zijn verantwoording neemt en nu plotsklaps wil dit bestuur de baas gaan spelen.
Deze mensen hier willen gewoon biljarten en hun spelletje doen en komen niet
om verhalen over structuren die daarboven liggen hebben zij niet voor gekozen.
John Boerhof: excuses aan de heer Vos, maar net als op de vorige vergadering
begon hij vandaag weer met afkortingen te strooien en daarover wond ik mij op.
Graag wil ik U ook vragen om niet alleen de secretaris van een vereniging aan te
schrijven, maar meerdere personen van een vereniging.
Trudie: wij sturen alle berichten en nieuwsbrieven naar alle besturen, teamleiders
en iedereen, die verder geïnteresseerd is.

13. Sluiting

De familie Brouwers hartelijk bedankt voor de goede zorgen van vandaag.
Omdat er ook tijdens de vergadering nog niemand is opgestaan als voorzitter
laten we weten, dat we vanwege de ruime ervaring wij Trudie van Engelen
voorstellen als ad interim voorzitter, totdat er iemand anders is gevonden.
Trudie bedankt de aanwezigen voor het gestelde vertrouwen en bedankt Peter
voor de jarenlange inzet en ondersteuning.
Trudie zal nu ook de vergadering moeten sluiten.
We zijn keurig binnen de geplande tijd van 16.30 uur en iedereen wel thuis en tot
ziens.
Peter heeft nog een mededeling, die hij was vergeten op een vraag van de
Vriendenkring. Tot voor kort was er een leeftijdsgrens voor het dagbiljarten.
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Die is een jaar of 6 geleden afgeschaft en wordt nu ongeveer als volgt verwoord:
dag biljarten is voor iedereen, die overdag aan zijn competitie verplichtingen kan
voldoen.
Dit bestuur zal dan ook deze regel in ons nieuwe reglement aanpassen.

Notulist Trudie van Engelen Yperlaan
Secretaris V.B.D.M.

Agendapunt 3:
Mededelingen bestuur.
Er zijn wijzigingen doorgevoerd bij de KNBB.
Er wordt in de toekomst met 3 tallen gespeeld.
Er bestaan bij het dagbiljart geen klassen, zoals wij dat in ons district kennen.
Alle teams bestonden dan ook uit 4 spelers en straks dus 3 spelers.
* Voorstel vanuit het bestuur om hierin (3-tallen) mee te gaan om makkelijker teams te
kunnen vormen en mogelijk de competitie middagen 13.30 uur te beginnen.
* Een tweede voorstel voor de competitie is om zowel het uit als het thuisspelende team
te betrekken bij de wedstrijden op dezelfde manier zoals nu geldt bij de avondcompetitie.
Dit zal dan inhouden, dat het uitspelende team telt en de thuisspelers schrijven; voor
zover dit voor de spelers mogelijk is.
Hebben mensen een fysiek ongemak waardoor het lastig is, helpen beide teams elkaar
zoveel mogelijk, zoals dit nu ook is.
U kunt natuurlijk ook altijd afspreken steeds halve partijen te tellen, zoals nu ook al
gebeurt.
* Een derde voorstel, wat vorig jaar ook al aan de orde was is de aanpassing intervallen
in de competitie.
Men is er nog steeds niet helemaal uit dus evenals vorig jaar is ons voorstel om het bij
het oude te houden zolang er nog niets definitief is.
* Een vierde voorstel, ligt nog als voorstel bij de KNBB om in 2 klassen te gaan spelen in
de competitie.
Zoals eerder genoemd kent men bij het Dagbiljart nog steeds geen klassen.
Wij zouden kunnen beslissen om hierop vooruit te lopen en te kiezen voor een twee
klassen indeling, om zo makkelijker de teams te kunnen indelen.
* De KNBB kent ook PK’s Bandstoten voor het dagbiljart.
Is hier bij de leden behoeft aan?
* Nieuw is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Dit gaat over hoe we
in onze administratie met de privacy van onze leden omgaan. Er is heel veel informatie
over deze materie in omloop en we willen proberen om een zo eenvoudig mogelijke
omschrijving te maken, van de zaken, die voor ons als kleine verenigingen van belang
zijn.
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Agendapunt 5:

Jaarverslag van de secretaris.
Met een ledental van ongeveer 270 zijn de veteranen leden van VBDM het seizoen
2016-2017 gestart met 51 teams in verschillende klassen competitie.
Tussen de competitie rondes door werd er ook nog gespeeld voor de persoonlijke
kampioenschappen in verschillende klassen met 133 inschrijvingen.
Door de onvrede die er bestond over de functie van de KNBB met betrekking tot het
dagbiljarten was op de vorige ALV 2017 middels een enquête naar voren gekomen, dat
80 % van de leden tevreden waren over de gang van zaken met het bestuur van VBDM
en dat men ook eigenlijk wel in meerderheid bij de KNBB wilde blijven.
Toen het echter begon door te dringen, dat het bestuur van VBDM aan de kant gezet zou
worden, ontstond er wat lichte paniek.
Verschillende leden hebben toen contact gezocht met het bondsbureau en met het
bestuur van carambole, om te vragen of er geen andere oplossing was.
Mede dankzij Jaap Labrujere heeft het Bondsbureau gezorgd voor een oplossing, waar
de leden tevreden mee zijn. Wij zijn nu als VBDM een zelfstandige vereniging met een
eigen bestuur en 15 verenigingen.
Voor de leden verandert er dus verder helemaal niets.
Alleen de naam moeten we nog gaan verzinnen en wordt zo snel mogelijk bekend
gemaakt
Ook het competitieboekje met alle gegevens die nodig zijn en alle wedstrijden blijft.
Deels zal dit bekostigd worden door adverteerders, ook al wordt dit laatste steeds
moeilijker. Vandaar dus aan iedereen de oproep om advertenties aan te leveren.
Trudie van Engelen-Yperlaan
Secretaris VBDM
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Agendapunt 6:
Financieel verslag van de penningmeester

FINANCIELE ADMINISTRATIE COMMISSIE DAGCOMPETITIE DISTRICT MIDDEN-BRABANT KNBB
BOEKJAAR:

2017

FINCIEEL OVERZICHT
INKOMSTEN:
31-12-2017
€
902,50
€ 1.822,50
€
6,00
€
372,50
€
384,00
€
€
14,87
€ 3.502,37

31-12-2016
€ 1.481,60
€ 2.055,00
€
6,00
€
254,90
€
385,50
€
250,00
€
41,42
€ 4.474,42

€
€
€
€
€
€
€
€

Wedstrijdwezen
Bestuurskosten
Competitieboekjes
Kantoorbehoeften
Portokosten
Vergaderkosten
Bankkosten
Reiskosten
Cursus clubarbiter
Algemene kosten
TOTAAL UITGAVEN

31-12-2017
€
928,75
€ 1.942,78
€
254,32
€
252,31
€
€
434,72
€
130,55
€
44,81
€
€
€ 3.988,24

31-12-2016
€ 1.669,37
€ 2.636,39
€
317,47
€
206,72
€
€
561,83
€
127,50
€
297,50
€
282,10
€
€ 6.098,88

Verschil
€ 740,62€ 693,61€
63,15€
45,59
€
€ 127,11€
3,05
€ 252,69€ 282,10€
€ 2.110,64-

SALDO

€

€

€ 1.138,59

Advertenties
Contributies
Ontvangen boetes
Inschrijfgeld P.K.'s
Competitieboekjes
Verg.KNBB PK 2e/4e kl.
Rente
TOTAAL INKOMSTEN

Verschil
579,10232,50117,60
1,50250,0026,55972,05-

UITGAVEN:

485,87-

1.624,46-

Saldo Bank 31-12-2017
Saldo Bank 31-12-2016
Mutatie Bank

€
€
€

281,57
379,44
97,87-

Saldo spaarrekening 31-12-2017
Saldo spaarrekening 31-12-2016
Mutatie spaarrekening

8.003,44
8.403,44
€ 400,00-

Mutatie Bank betaalrekening
Mutatie Bank spaarrekening
Resultaat

€
€
€

97,87400,00497,87-

BALANS COMMISSIE DAGCOMPETITIE DISTRICT MIDDEN-BRABANT KNBB PER 31-12-2017
ACTIVA
31-12-2017
Liquide middelen
Rabobank betaalrekening
Rabobank spaarrekening

TOTAAL
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31-12-2016

€
€
€

281,57
8.003,44
8.285,01

€
€
€

379,44
8.403,44
8.782,88

€

8.285,01

€

8.782,88

31-12-2017
Eigen Vermogen
Eigen Vermogen
Resultaat verslagperiode

PASSIVA
31-12-2016

€ 8.782,88
€
497,87€ 8.285,01

€
€
€

10.407,34
1.624,468.782,88

€ 8.285,01

€

8.782,88

Veteranen Biljart District Midden-Brabant KNBB
Agendapunt 7:
Kas controle commissie bestaat Tom van Dongen en Henk Groenendaal met Piet
Brekelmans als reserve.
Piet Brekelmans wordt dit jaar toegevoegd aan de commissie en we kiezen een nieuwe
reserve.

Agendapunt 8:
Bestuursverkiezing:
Volgens schema zit een bestuurslid 3 jaar;
2018 Aftredend de penningmeester en beide assistent wedstrijdleiders.
2019 Aftredend: de secretaris en de 1e wedstrijdleider competitie.
2020 Aftredend de voorzitter en de 1e wedstrijdleider PK.
Voorzitter: Is vacant.
Penningmeester: Jan van Bergen stelt zich herkiesbaar en 2e Wedstrijdleider PK: Peter
vd Broek stelien zich herkiesbaar voor de volgende periode van 3 jaar.
2e wedstrijdleider competitie: Henk de Wolf is aftredend en niet herkiesbaar.

Agendapunt 10:
Verslag Wedstrijdleiders competitie:

Jaarverslag Competitieleiders 2017 – 2018
Het seizoen zit er weer op. Het indelen via het puzzelprogramma verliep een stuk
soepeler dan het vorige jaar. De competitie was nog maar een vijf tal weken
onderweg toen wij van RBCW 5 te horen kregen dat zij hun team van wegen
diverse redenen terug gingen trekken. Aldus geschiede. Bij weer andere
verenigingen speelde het ook dat zij hun opgegeven teams niet wekelijks
compleet konden krijgen, dit i.v.m overlijden, ziektes en stoppen van diverse
leden. Maar ondanks deze niet overkomelijke problemen , konden wij de teams
door verschuivingen en extra reserve beurten binnen diverse teams alsnog
draaiende houden. We gingen daardoor wel van 52 teams in 2016-2017 naar 51
teams 2017-2018 terug . Het grootste struikelblok voor ons als competitieleiders
is nog steeds het veelvuldig verkeerd invullen van het wedstrijdformulier. Er
word nog steeds slecht of niet gecontroleerd wat er op het ondertekende
wedstrijdformulier staat. Te vaak word er nog klakkeloos na invulling hiervan op
de enter knop gedrukt. Vorig seizoen had dat over alle wedstrijden 21 sancties of
heffingen tot gevolg. Dit nog lopende seizoen staat de teller al op 19 fouten met
punten aftrek of een waarschuwing ten gevolg . Ook is er 1 Heffing . Op het
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moment dat wij dit optekenen is de competitie nog niet afgelopen. Het is
vervelend voor ons competitieleiders om de betreffende verenigingen te moeten
sanctioneren of zelfs een heffing van € 3,00 te moeten geven. Zeker gezien de
reacties die dat opleveren richting ons competitieleiders. Een maal is het zover
opgelopen dat 1 competitieleider geweigerd werd bij een vereniging zijn
competitie en PK wedstrijden te spelen na het toekennen van een sanctie. Dat is
echt te gek om over te praten. Ten gevolge van alle negatieve reacties richting
deze persoon heeft hij besloten zijn bestuursfunctie/ competitieleider te
beëindigen. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn, dus denk goed na bij het
invullen van het wedstrijdformulier en voer de controle erop uit. Daarmee word
veel ellende voorkomen. Omdat het vaak de zelfde verenigingen zijn en vaak
dezelfde teamleiders die deze fouten maken is het misschien tijd eens op zoek te
gaan naar een andere persoon die deze formulieren invult. Als het invullen
problemen oplevert , ga dan over tot het bellen naar de competitieleider zodat
deze u kan helpen, Ga niet eerst het formulier invullen en vervolgens de
competitieleider bellen, want dan is het kwaad al geschied.
Gelukkig zijn er ook nog positieve dingen te melden. De competitie is zover wij
weten op dat ene incident na verder sportief en rustig verlopen. Omdat de district
dag op 25 mei gespeeld gaat worden bij de Vriendenkring en de deelnemende
verenigingen op het moment dat dit word opgetekend nog niet allen bekend zijn
moet ik u de namen van de deelnemende verenigingen schuldig blijven. De
kampioenen van Klasse 3A Carambole 1 en 3 B DOT 4 spelen nog een 2 tal
beslissingswedstrijden die gaan bepalen wie er op de district dag mag spelen.
Omdat er na diverse bijeenkomsten , telefonisch en via e-mail door 1 van onze
leden contact is gezocht met de KNBB en daar de bal aan het rollen heeft gebracht
kunnen wij volgend seizoen met z`n allen weer op de oude en vertrouwde wijze
onze geliefde biljartsport bedrijven. Het speelschema zal hoog waarschijnlijk niet
veel afwijken van het net afgelopen seizoen.
Hopelijk met een volledig bestuur en zonder de hierboven vermelde invul
problemen.
Uw competitieleiders,
Henk de Wolf en Jos Meijer.
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Agendapunt 11:
Verslag wedstrijdleiders PK’s

Beste Biljarters
Op het Nederlands Kampioenschap van het seizoen 20016/2017 hebben wij niet super
gepresteerd:
5e klasse Jan Kolster
3e
e
4 klasse
Jos Meijer
3e
3e klasse
Jan Hoevenberg
3e
2e klasse
Kees Pulles
4e
e
1 Klasse Michel van Iersel 4e
Maar toch van ons uit nog van harte gefeliciteerd met de behaalde plaatsen.
Je moet maar zo denken ik ben naar het Nationaal geweest, dat kunnen er velen van ons
niet zeggen.
Het seizoen 2017/2018 is weer ten einde, de voorwedstrijden en Finales zijn weer
verspeeld.
Dit is het eerste seizoen dat we driebanden hebben georganiseerd, met heel veel
inschrijvingen zodat we 6 locaties nodig hadden.
Daarna hebben we een selectie gemaakt van Punten en moyenne, daarna geselecteerd op
klasse, zoals weergegeven in het competitieboekje.
Soms krijg je toch te horen daar moet ik meer dan hier, dat komt omdat wij 40 beurten
hanteren anderen 50 beurten, vandaar het verschil.
De kampioenen spelen het nationaal Kampioenschap in het Hartje van Oosterhout in
Oosterhout.
Het zijn boeiende PK wedstrijden geworden en voor herhaling vatbaar.
Nu de Libre biljarters die hebben ook fel gestreden om in de laatste fase van de eindstrijd
te komen de klasse 5 en 4 met 8 biljarters en de klasse 3 met 6 mensen.
De eerste en tweede klasse speelden gecombineerd de voorwedstrijden ook hier komen
6 personen uit voor het Kampioenschap 2e klasse.
Kampioen Driebanden 3e klasse John Boerhof*, Alex V Gerwen 13 juni Oosterhout
Kampioen driebanden 2e klasse Theo Hendriks.
13 juni Oosterhout
e
Kampioen Driebanden 1 klasse Jan van Es.
13 juni Oosterhout
e
Kampioen 5 klasse
Lambert v. Oosterhout.
05 juni Bussum OGB
Kampioen 4e klasse
Jan Brok.
05 juni Bussum OGB
e
Kampioen 3 klasse
Frans van Delft
05 juni Bussum OGB
Kampioen 2e klasse
Kampioen, nog onbekend*
05 juni
Steenwijk
Kampioen 1e klasse
We hebben dit jaar geen 1e klasse afvaardiging.
Michel van Iersel heeft om gezondheidsredenen zijn voorwedstrijden moet staken.
Toon Vervoort had al een halve degradatie en is nu helemaal gedegradeerd.
*John Boerhof gaat niet naar Oosterhout, maar de 2e geplaatste.
*2e klasse finale 8, 9 en 10 mei bij de Molenvliet.
Wedstrijdleiders PK
Jan van Engelen en Peter vd Broek.
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Agendapunt 12:
De Rondvraag
Iedereen kan uiteraard vragen stellen bij de rondvraag
Als er complexe vragen zijn, adviseren wij om deze voor de vergadering schriftelijk in te
dienen, zodat deze zo goed mogelijk beantwoord kunnen worden.
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