NOTULEN VAN DE NAJAARSVERGADERING DISTRICT KEMPENLAND
DD. 20-08-2018 IN HET WAPEN VAN WESTERHOVEN TE WESTERHOVEN
Aanwezig:

Het districtsbestuur: Maria Blom, Hans Smetsers, Jos van Tilborg en
Rinus Vorstenbosch. Tevens is onze kandidaat voorzitter (Ad van Mol)
aanwezig en zit mede aan de bestuurstafel.
Vertegenwoordigers van de verenigingen.
Leden van verdienste: Henk van Dooren, Wil de Natris, Jan de Wijs,
Frans van den Reek.
Afwezig m.k.: vertegenwoordigers van D’n Hoek en de Groene Ridders.
Afwezig z.k.: vertegenwoordigers van De Keu.

1. Opening door de vicevoorzitter.
De vicevoorzitter (Hans Smetsers) doet de opening. Hij heet iedereen welkom.
Hij vindt dat het erg druk is. Prima zaak, dat er maar twee verenigingen
afgemeld zijn. Hij vraagt iedereen om te gaan staan om de overleden leden
van het afgelopen verenigingsjaar te gedenken. Wij staan stil bij het overlijden
van:
Peter Aerts, Siem Engel, Frans Vrijsen, Jack Gardeniers en Peter Gijbels.
Hierna leest Maria even de afwezigen in de presentielijst voor en maakt de lijst
in orde.

1a. Voorstellen kandidaat voorzitter en benoeming.
-

Hans stelt Ad van Mol voor als potentiele voorzitter en geeft hem het woord
om iets te vertellen over zichzelf en zijn ambities als voorzitter van ons district
Kempenland. Ad vertelt: Hij is getrouwd, heeft twee kinderen en twee
kleinkinderen. Is gepensioneerd, heeft tijd voor zijn hobby’s. Biljarten is hobby
één en hij doet dat bij d’n Babbel in Wintelre. Als speerpunt voor zijn functie in
het bestuur ziet hij het werven van nieuwe (jonge leden), samen met de
andere bestuursleden en met de verenigingen hier aanwezig. Daarna vraagt
Hans of er iemand is die een schriftelijk stemming wil, want dat is formeel de
juiste stap bij de verkiezing van de voorzitter. Niemand heeft daar behoefte
aan en daarna wordt gestemd met handopsteking. Ad wordt unaniem en met
groot applaus door alle vertegenwoordigers gekozen voor de functie van
voorzitter.
Hans feliciteert Ad en overhandigt hem officieel de
voorzittershamer. Door beide heren wordt nu van stoel gewisseld. Ad bedankt
eenieder voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij bedankt Hans voor het
waarnemen van het voorzitterschap gedurende de afwezigheid van een
voorzitter. De vergadering waardeert Hans met een dik applaus. Daarna
vervolgt Ad de agenda.

2. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen. Alle relevante mededelingen zijn via mail bekend
bij ieder. De voorzitter meldt wel dat er geen vragen zijn ingestuurd voor de
rondvraag en er zijn ook geen aspirant bestuursleden gemeld.

3. Vaststellen notulen ALV dd. 21-08-2017.
Ad vraagt per pagina of er opmerkingen zijn. Er worden geen opmerkingen
gemaakt of vragen gesteld. Ad stelt dan ook de notulen vast met dank aan
Maria, die deze gemaakt heeft bij afwezigheid van Hans.

4. Huldiging kampioenen.
Bij de uitnodiging voor deze vergadering heeft iedereen een overzicht
ontvangen van de prestaties van onze leden bij gewestelijke en landelijke
finales.
Naar het NK zijn geweest,
Vincent van der Loo, ’t Vrijthof Libre, NK 3e plaats
Dianne van Hout, Hangijzers, Libre dames 2e klasse NK 5e plaats
Peter van der Heijden DAB, 3 banden kl. Hoofdkl NK 3e plaats
Arnoud Huibers, HAS, 3 banden gr. 2e klasse NK 8e plaats
Frank Hommering de Molen, 3 banden gr. 1e kl. NK 5e plaats.
In de landelijke competitie is het C4-team van Les Caniches kampioen
geworden.
De bijbehorende oorkonde wordt uitgereikt aan de
vertegenwoordiger van genoemde vereniging.
Aan de Landsfinale in Nieuwegein namen deel:;
B1 BV Mierlo, 4e in poule, B2 NAS 4e in poule, C3 de Zwaan in finale ronde 3e
van Nederland, Combi ’95 in finale ronde 2e van Nederland.
Iedereen wordt nogmaals van harte gefeliciteerd. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de landelijke kampioenen.
Roland Deelen van VIOS werd landelijk kampioen bandstoten 1e klasse.
Helaas is hij afwezig. De oorkonde wordt voor hem bewaard en later door
Maria uitgereikt.
Toon van Boxem van ’t Caves werd landelijk kampioen bandstoten 5e klasse.
Toon wordt naar voren geroepen, krijgt de oorkonde uitgereikt en onder luid
applaus van de aanwezigen gefeliciteerd door Ad en Maria.

5. AVG
Hans is binnen het bestuur als coördinator AVG benoemd. Het is allemaal nog
al heftig op ons afgekomen. Vanuit het bestuur KNBB zijn er verschillende
formats verstuurd, zodat iedereen aan de gang kon. Diverse malen en op
verschillende plekken heeft Hans gevraagd naar voorbeelden, zodat niet
iedereen het wiel hoefde uit te vinden. Wel beloofd, maar geen reacties
ontvangen. In het boekje staat nu een regeling op districtsniveau. Hans heeft
bovendien recent een eenvoudig modelletje rond gestuurd, waar elke
vereniging mee vooruit kan. De verplichting is er voor iedere vereniging, het
district gaat niet controleren, maar adviseert elke secretaris iets op papier te
zetten en dat aan de leden voor te leggen.

6. Pauze en uitreiking boekjes en formulieren voor de competitie.
Aan het begin van de pauze leest Hans de namen van de verenigingen voor,
Maria deelt de boekjes uit en Rinus de papieren voor de competitie. Daarna is
er een korte pauze.

7. Mededelingen Wedstrijdzaken.
-

PK. Toelichting door Maria
Alle wedstrijden zijn ingedeeld, de verenigingen zijn op de hoogte, kijk goed of
de datums kloppen van de wedstrijden die zijn toegewezen. Laat anders zo
snel mogelijk per e-mail weten wat gewijzigd moet worden.

-

-

-

-

-

-

-

-

Dit seizoen spelen wij in ons district in de Libre klein 5e klas geen interval,
maar een vast aantal van 40 caramboles, de spelers die naar het Gewest
en/of verder gaan moeten rekening houden dat men daar met interval speelt.
Dus het aantal caramboles volgens moyenne, net als bij de teams. Moyenne
bovengrens van deze klasse 1.20 Voor het overige is alles ongewijzigd.
In Biljartprof, kun je zien waar en wanneer de wedstrijden gespeeld worden.
Ook kun je vooraf je voorkeur bekend maken. Het is geen volledige garantie,
maar ik houd er wel rekening mee, zegt Maria..
Open PK, ook dit jaar hebben we inschrijvingen voor de Open PK, spelers die
niet bij een vereniging zijn aangesloten en toch aan een PK willen deelnemen.
Deze spelers kunnen meedoen t/m de districtsfinale. Willen zij verder naar
Gewest en/of NK dan moeten zij eerst lid worden van de KNBB via een
vereniging aangesloten bij de KNBB.
De gewestelijke finales Libre klein 1e en hoofdklasse, Bandstoten 2e klasse,
driebanden hoofdklasse en Kader 38/2 3 e klasse starten op vrijdag om 14.00
uur.
In de nationale voorronden zijn wel wijzigingen doorgevoerd, in alle disciplines
worden nu in de voorronden 6 partijen gespeeld, uitgezonderd ereklasse. Wel
is in sommige klassen een beurtenlimiet van toepassing. Iedereen die hierin
geïnteresseerd is, kan dit terugvinden via de website van district Kempenland,
onder KNBB vind je sectie reglementen, kies daarna wedstrijdreglement, dan
carambole, en daar vind je het “reglement landelijk inschrijven” en alle
aanvullende reglementen.
Arbitrage: toelichting door Maria
De arbiters voor de finales zijn ingedeeld, er zijn net een paar wijzigingen
binnen gekomen, die nog verwerkt worden. –
Als je vereniging een Nationale voorronde organiseert en men wil hiervoor
districtsarbiters, dien je dat zo snel mogelijk aan te vragen. dan kan dit nog in
de planning worden opgenomen. –
Ons arbiters korps heeft weer een paar leden verloren door ziekte of andere
omstandigheden.
Wie heeft interesse om een opleiding tot clubarbiter en daarna misschien voor
district arbiter te volgen. Bij deelname van 6 personen kan Maria een cursus
aanvragen in ons district. Zijn er minder personen dan kan ook een oplossing
worden gevonden door mensen van andere districten toe te voegen. Kijk eens
rond binnen je vereniging of iemand hiervoor interesse heeft. Het is ook
makkelijk als je vaker een finale organiseert om eigen arbiters te hebben.
Neem bij interesse contact op met Maria Blom.
Vraag: in de derde klas driebanden maximaal 50 of 60 beurten ?. De meeste
vertegenwoordigers willen 60 laten. Afgesproken!
Competitie. Rinus geeft toelichting
De competitie is rond. Er zijn enkele probleempjes. In de A-klasse zijn er maar
4 teams en dan ook nog twee van ’t Caves. Misschien kunnen deze samen tot
oplossingen komen. ’t Caves zou geen problemen hebben met een dubbele
competitie te spelen. Nader overleg volgt, samen met Rinus.
Er zijn 2 damesteams: het district team en een team van De Zwaan.
In het boekje zijn wat foutjes geslopen in de lijsten van C3. Rinus kijkt hier nog
naar.

8. Bestuurlijke zaken.
Zoals eerder vermeld zijn er geen kandidaten gemeld voor bestuursfuncties in
het algemeen en dus ook niet voor wedstrijdleider competitie. Rinus stelt zich
herkiesbaar en wordt met applaus herkozen, tevens als dank voor het vele
werk, dat hij heeft gedaan in de afgelopen jaren.

9. Financiële zaken.
Alle papieren zijn bij de vergaderstukken meegestuurd en dus heeft iedereen
de mogelijkheid gehad om ze door te lezen. Een verslag van de kascommissie
(Bjorn Jacobs, Sjef van Gisbergen, Leo Kelders (Ambiani) is later nagestuurd.
Jos geeft nog even een korte toelichting en benoemt de financiële status van
ons district positief, maar laten we vooral niet te optimistisch worden. (De
contributie gaat niet omlaag!) Hij geeft ook de gelegenheid tot vragen.
Vraag: bij sommige finales wordt maar de helft van bestuurskosten berekend,
hoe kan dit?
Antw: Jos en Rinus zijn bij deze finales zowel arbiter als “prijsuitreiker” en dat
wordt door hen maar voor de helft berekend.
Berty Kuipers: Ik zie al twee jaar 400 euro begroot voor een bestuursuitje,
maar wordt niet gebruikt.
Antw: klopt De bedoeling is één keer per twee jaar, maar het is er nog niet van
gekomen.
Daarna wordt Bjorn Jacobs uitgenodigd om iets te zeggen over de controle.
De commissie is zeer tevreden en op verzoek van de voorzitter wordt het
bestuur (de penningmeester) gedechargeerd.
Onder dankzegging aan Bjorn Jakobs wordt voor volgend jaar de commissie
vastgesteld: Sjef van Gisbergen, Leo Kelders, lid van Amorti.

10.

Rondvraag

Maria: Wijzigingen ledenadministratie; De secretaris van de vereniging kan bij
de KNBB alle wijzigingen doorvoeren van de leden van de verenging en
nieuwe leden toevoegen. Nogmaals met nadruk kijk goed en vraag altijd aan
de persoon in kwestie of hij/zij ooit lid is geweest van de KNBB. In Biljartprof
vind je heel veel bondsnummers terug, anders even navragen bij Maria Blom.
In Biljartprof kan de secretaris van de verenging alleen de NAW,
telefoonnummers en e-mail adressen wijzigen.
Ad van Mol: Het is verplicht de tellijsten van alle wedstrijden te bewaren
totdat het volgende seizoen begint, ze kunnen wel eens nodig zijn.
Biljartprof kan men voortaan ook met de I-Phone raadplegen.
Jan de Wijs: Ik vind onze nieuwe site nog wat moeilijk hanteerbaar.
Waarschijnlijk even wennen, Jan.

11.

Sluiting.

Onze nieuwe voorzitter sluit de vergadering om 09.25 uur onder dankzegging
voor de aanwezigheid en de inbreng. Hij bedankt ook de eigenaar van het
Wapen van Westerhoven voor de goede zorgen en wenst iedereen wel thuis
en een fijn biljartseizoen.
De najaarsvergadering voor het volgend jaar is vastgesteld op
19 augustus 2019. Locatie wordt tijdig bekend gemaakt.

Hans Smetsers, secretaris Kempenland

