SAMENVATTEND VERSLAG VAN DE EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING DISTRICT KEMPENLAND
Gehouden op maandag 6 mei 2019 bij ’t Vrijthof in Oirschot.
_________________________________________________________________
Voor deze bijeenkomst zijn alle secretarissen, samen met hun teamleiders uitgenodigd
en hebben vooraf de volledige agenda in de vorm van een presentatie ontvangen, waarin
opgenomen alle stukken, die aan de orde zouden komen.
Doel van de bijeenkomst: Volledige en duidelijke informatie te verstrekken over de
aangepaste reglementen voor het seizoen 2019-2020
Aanwezig namens het bestuur:
Aanwezige leden:

Afwezig met kennisgeving:

Ad van Mol, Maria Blom, Jos van Tilborg, Rinus
Vorstenbosch en Hans Smetsers
Alle aanwezige leden hebben de presentielijst
getekend. Er waren velen aanwezig, mede omdat er
twee uitnodigingen zijn verstuurd, waarin het belang
van deze bijeenkomst is aangegeven.
BV DAB, Den Hoek, Hotel Steensel, BV BVD, La
Carambole 2012, Combi ’95, BV Nooit Volleerd.

1. De voorzitter heet iedereen van harte welkom en is blij met het groot aantal
aanwezigen. Hij vraagt van iedereen een goede vergaderdiscipline. Hij gaat de
gehele bijeenkomst presenteren aan de hand van de eerder toegezonden
presentatie. Hij zal ook steeds de gelegenheid geven tot het stellen van vragen of
het maken van opmerkingen.
2. De agenda wordt doorgenomen en is voor iedereen duidelijk.
3. Bij de mededelingen zijn geen vragen/opmerkingen.
4. Procedure PK van aanmelden tot deelnemen. Er wordt besloten dat het
inschrijven voor PK’s alleen gebeurt door de verenigingssecretaris.
Verdere opmerkingen bij de procedure:
a. De procedure rondom inschrijven is voor alle spelsoorten van de
imperatieve (district georganiseerde) PK’s.
b. Heeft een speler geen email, dan regelt de secretaris van de vereniging dat
hij/zij op de hoogte wordt gesteld van de post betreffende PK.
c. Boetes bij niet goed hanteren van genoemde regels krijgt de vereniging de
boete opgelegd en bepaalt dan wie binnen de vereniging de boete betaald.
d. Spelers kunnen rechtstreeks bij de district PK-wedstrijdleider of via de
secretaris de speellocatie voorkeur aangeven, als de wedstrijdkalender op
BP staat.
5. Spelen met intervallen.
a. Opmerking: vorig jaar hebben wij als district duidelijk tegen gestemd.
Hoe kan dit nu? Antw: Wij voelen ons verplicht om aan dit project mee te
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werken. De tegenargumenten zijn duidelijk gehoord, maar er is voor de
meerderheid gekozen. Beloofd is een goede evaluatie na 2 jaar; wij
(bestuur) vinden dit noodzakelijk.
b. Libre, Driebanden en Bandstoten Hoofdklasse worden district
overschrijdend gespeeld.
c. Inschrijving voor kader blijft nationaal.
d. In de voorronde worden in alle spelsoorten en klassen 6 partijen gespeeld.
e. Het startmoyenne voor volgend jaar is het hoogst behaalde PK- of
competitie eindmoyenne van dit jaar, wat terug te vinden is op BP. Het
hoogste gemiddelde van beide wedstrijdreeksen is het PKaanvangsgemiddelde
Competitie.
Opmerkingen:
a. Graag goed nadenken over het aantal teams wat in dezelfde locatie moet
spelen per avond.
b. C3 en C4 worden ook komend seizoen weersamengevoegd, maar we zullen
dit voortaan duidelijker aangeven door voor de naam van de teams in de
C4 klasse de aanduiding “C4”te zetten.
c. Er wordt negatief gereageerd op eventueel samengaan met Venlo voor de
A-competitie (driebanden Groot). Een koppeling met Midden-Brabant
ziet men eerder zitten. Het bestuur zal overleg plegen met district MiddenBrabant.
d. Graag zo weinig mogelijk dubbelpartijen spelen. Zorg dat je voldoende
spelers hebt.
e. Bewaren van tellijsten tot eind seizoen is: 31 juli.
f. Klasse beslissingswedstrijden. Grote meerderheid is vóór het huidige
puntensysteem. Voorstel wijzigen: in plaats van meest gewonnen partijen
(2de ranking aspect) de tekst wijzigen naar: meest behaalde partijpunten.
Arbiters. Er moeten echt meer leden de arbitersbevoegdheid gaan halen, anders
komen we op termijn in de problemen.
Vragen:
a. Waarom zijn de diverse intervallen zo bepaald. De aantallen zijn soms snel
behaald en de avonden zijn dan ook vroeg afgelopen. Antw: De KNBB
heeft dat zo bepaald, de opmerking wordt serieus meegenomen naar het
volgende ALV overleg van KVC.
b. Kunnen de wedstrijden van C3 wat later beginnen? Antw: NEE, er mag
wel onderling een afspraak gemaakt worden over een andere
aanvangstijd..
c. Inschrijven tussen 1 en 15 juni, zowel voor PK als Competitie. Houd je
daar aan dan kunnen de bestuur functionarissen ook op tijd aan de gang.
Sluiting: De voorzitter bedankt om 9.40 iedereen voor de aandacht en de inbreng
en wenst allen wel thuis.

Genotuleerd door Hans Smetsers, secretaris Kempenland.

