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Jaarverslag 2018-2019 van het bestuur district Kempenland.
Op de ALV (algemene ledenvergadering) van 20 augustus 2018 werd Ad van Mol door de leden van
ons district unaniem tot voorzitter van ons district gekozen. Onze competitieleider, Rinus
Vorstenbosch was volgens rooster aftredend en herkiesbaar. Iedereen vond dat hij zijn werk goed had
gedaan en dat hij nog een periode verder mocht. Vanaf dat moment was het bestuur weer redelijk
bezet, maar de nieuwe voorzitter gaf meteen aan, dat we nog steeds op zoek zijn naar één of twee
bestuursleden ter ondersteuning van specifieke taken. De door de penningmeester voorgestelde
begroting voor het seizoen 2018-2019 werd door de leden geaccordeerd.
In het afgelopen jaar is het bestuur 5 keer in vergadering bijeen geweest. Deze vergaderingen zijn bij
toerbeurt gehouden bij de bestuursleden thuis. Steeds is een agenda opgesteld en na de vergadering
werd door de secretaris notulen gemaakt, alsmede een actielijst. Over het algemeen had de agenda
een vast karakter. Altijd kwamen de lopende zaken betreffende persoonlijke kampioenschappen en
competitie uitvoerig aan de orde. Uiteraard werd ook steeds de binnengekomen post van de KNBBcarambole besproken. Ook de vergaderingen van het gewest en van KNBB-carambole werden steeds
door bestuur vertegenwoordigers van ons district bezocht.
Aan het begin van het seizoen is door de wedstrijdleider PK een rooster samengesteld voor de
prijsuitreikingen bij de diverse finales. Ruim 25 finales werden door de bestuursleden bezocht om de
kampioenen de medailles uit te reiken.
Op 6 mei 2019 werd een belangrijke bijeenkomst georganiseerd voor alle teamleiders. Deze
bijeenkomst, gehouden bij ’t Vrijthof in Oirschot, werd druk bezocht door bijna alle verenigingen. Aan
de hand van een prima PowerPoint presentatie werden duidelijk alle regels voor het komende seizoen
uitgelegd. Waar mogelijkheden waren voor discussie werd voldoende gelegenheid geboden.
In het afgelopen seizoen zijn op bestuursniveau nog andere belangrijke zaken aan de orde geweest:
1. Toen het duidelijk werd dat de regels betreffende Privacywetgeving zouden worden
aangescherpt, heeft het bestuur alert gereageerd en een nieuw AVG-plan opgesteld en ter
goedkeuring aan de verenigingen voorgelegd. Tevens is alle verenigingen gevraagd ook een
plan voor te leggen aan de eigen leden. We weten dat er verenigingen zijn, die dat gedaan
hebben. Het bestuur heeft duidelijk aangegeven dat dit een eigen verantwoordelijkheid is.
2. Het bestuur heeft zich ook gebogen over het groene boekje en uiteindelijk aan de
verenigingen voorgesteld om het boekje op te heffen en alle benodigde informatie op onze
eigen website en/of op Biljartprof te publiceren. De verenigingen gingen akkoord
3. Ook de statuten (van de oprichting van ons district in 2004) werden door het bestuur
bestudeerd en we constateerden, dat er statutenwijzigingen nodig zijn. In deze ALV staat dit
geagendeerd. Ook de sponsors zijn daarover geïnformeerd en zij blijven ons nu via de
website ondersteunen.
4. Veel aandacht werd door ons besteed aan het werven van arbiters. Steeds meer arbiters zijn
het jaar door nodig om de finalewedstrijden in goede banen te leiden. Helaas zijn er weer een
aantal arbiters gestopt en de aangeboden cursussen hebben nog weinig effect gehad.
5. Tot slot mag vermeld worden, dat we eind 2018, een gezellig bestuur uitje hebben gevierd met
onze partners in “De Bocht” in Oirschot. Wij vonden, dat we dit wel verdiend hadden.
Hans Smetsers, secretaris district Kempenland.

