Secretaris: H.Smetsers
Groot-Bijgaardenlaan 117 5628 VV Eindhoven
Tel:040-2481530
Mob: 06-36085936
secretaris@knbb-kempenland.nl

Notulen van de ALV van de KNBB district Kempenland
in ’t Huukske te Hapert dd. 19-08-2019.
Deze notulen kunt u het beste volgen in relatie met de gepresenteerde PowerPointpresentatie op deze avond.
Deze presentatie is te vinden op de site van district Kempenland (www.KNBB-Kempenland.nl) onder
bestuurszaken.
1.

Opening door de voorzitter:
De voorzitter heet iedereen welkom en hoopt op een vruchtbare bijeenkomst, waarbij ieders inbreng
wordt gerespecteerd en gewaardeerd.
Dan neemt hij de agenda door. Hij vraagt of iedereen akkoord gaat met deze agenda. Daarna vraagt hij
aan iedereen om even te gaan staan en met respect te denken aan onze overleden leden. Nadat hij
weer het woord heeft genomen vraagt Jan de Wijs waarom niet alle namen van de overledenen worden
genoemd, wat tot nu toe gebruikelijk was. De voorzitter antwoordt dat nu door het bestuur gekozen is om
zeker niemand te vergeten.
NB. Na de pauze komt de voorzitter hier nog op terug met de mededeling, dat de namen van de
overledenen in de notulen zullen worden vermeld.
Onze gedachten waren bij:
Hans Liebregts (Groene Ridders)
25-10-2008
63 jaar
Ad van de Laar (Karper ’83)
18-11-2018
59 jaar
Frans Groenen (Ambiani)
03-12-2018
84 jaar
Jan van Poppel (Nooit Volleerd)
19-12-2018
82 jaar
Jan van de Voort (Groene Ridders)
19-12-2018
71 jaar
Jan van Erp (Serio ’63)
28-12-2018
80 jaar
Bernard Verstraaten (Philipsdorp)
07-01-2019
74 jaar
Jac Bierens (’t Caves)
12-01-2019
72 jaar
Jos van Riet (Poedelvrees)
22-02-2019
76 jaar
Harrie Bierens (de Mert)
03-08-2019
71 jaar
Daarna neemt de secretaris de presentielijst door en komt tot de conclusie, dat slechts 2 verenigingen
niet aanwezig zijn. (vertegenwoordiger van Nas en van Ambiani). Hans gaat dit nog even uitzoeken.
Verder is hij blij met de aanwezigheid van Tom Janssen ( ex-arbiter) en de volgende leden van
verdiensten: Henk van Dooren, Wil de Natris, Willem Hoppenbrouwers, Paul Brekelmans, Frans van den
Reek en Jan de Wijs.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken.

•Het ‘Groene Boekje’ is ter ziele. Wordt verder behandeld onder punt 9: Communicatie
•Jos van Tilborg (onze penningmeester) is opgenomen in de Financiële Advies Commissie
(FAC) van KNBB sectie Carambole
•Als je tijdens de vergadering vragen of opmerkingen hebt, schroom niet en laat het horen
•Ingekomen stukken:
–Brief van Johan Martens (notulen vorige ALV)
–Schrijven van Albert Hoppenbrouwers (verschillen in de oude en nieuwe statuten aangeven)
De brief van Johan Martens en het schrijven van Albert Hoppenbrouwers komen bij het betreffende
agendapunt nog aan de orde.
3.

Notulen van de vorige ALV (20-08-2018)
De voorzitter geeft de mogelijkheid om per pagina te reageren. Bij pag.2 komt de vraag van Ben
Hermans om AVG nader te verklaren. De voorzitter verwijst Ben naar de communicatie over de AVG.
Verder worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

1

4. Jaarverslagen.
Verslag secretaris: De secretaris (Hans Smetsers) leest het verslag van het bestuur voor.

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 Privacy-wetgeving 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. Ook de
sponsors zijn daarover geïnformeerd en zij blijven ons nu via de website ondersteunen.
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. 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.
4. Tot slot mag vermeld worden, dat we eind 2018, een gezellig bestuursuitje hebben gevierd
met onze partners in “De Bocht” in Oirschot. Wij vonden, dat we dit wel verdiend hadden.
Verslag PK-wedstrijdleider (Maria Blom):

•Bij aanvang van het seizoen zijn 303 spelers ingedeeld in 16 klassen.
•Gedurende het seizoen kwam het bericht van KNBB Carambole (ALV) dat men het
programma PK-online wilde aankopen
•Bestuur KVC gevraagd ook te kijken naar BiljartProf en de functionaliteiten hierin
•Overleg hieromtrent gehad met voorzitter Piet Verhaar van KVC
•Dit alles heeft geleid tot het aankopen van BiljartProf door KVC
•In het Teamleiders-secretaris overleg (6 mei) is besloten om het PK-intervalsysteem te gaan
toepassen met een proefperiode van 2 jaar. Dit is landelijk besloten
•In dat overleg is de procedure van Aanmelden tot Deelname aan PK’s bekrachtigd. Dat legt
de verantwoordelijkheid voor inschrijven en deelnemen geheel bij de spelers en
secretarissen van de verenigingen.
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Verslag competitieleider (Rinus Vorstenbosch):

•Op het einde van de competitie liep het aantal gespeelde wedstrijden in de C1 sterk uiteen.
Het team dat eerste stond in de competitie stond een straatlengte voor, maar er waren teams
die nog 3 wedstrijden moesten spelen. Zo kon het gebeuren dat er toch een ander teams als
winnaar uit de bus kwam
•De beslissingswedstrijd om het kampioenschap tussen de twee C3 teams verliep een beetje
“vreemd”. Na de beslissingswedstrijden hadden beide teams evenveel punten
(carambolepuntensysteem). Het team met het hoogste carambolepercentage werd als
kampioen aangewezen. Terwijl het andere team meer partijen had gewonnen. In de TLvergadering is besloten om bij een gelijk aantal punten voortaan eerst het aantal gescoorde
partijpunten te laten beslissen.
Vraag van Piet Hamers: het betreft de beslissingswedstrijden in de C3 klasse. Hij stelt voor om bij
beslissingswedstrijden het partijpuntensysteem toe te passen. Dit wordt nader bekeken in de TLbijeenkomst in 2020.
Verslag arbitrage: (door Maria Blom):

•Uittredende arbiters zijn uitgenodigd voor deze vergadering.
•Het afgelopen seizoen waren er toch vrij veel wijzigingen in de arbiter kalender. Dat geeft
extra werk. En het probleem wordt er niet kleiner op nu eind van het seizoen arbiters zijn
gestopt.
•Wij nemen afscheid van Kees Merks, Ger de Jong, Sjef van Sambeeck, Tom Jansen en
Cor van Bakel.
•Een tijd geleden hebben wij een oproep gedaan aan alle leden of er interesse bestaat voor
een opleiding tot arbiter.
•Er kon een keuze worden gemaakt tussen een officiële opleiding en een interne opleiding
(door een van onze arbiters)
•Hierop hebben wij slechts 4 aanmeldingen gehad, 2 x voor een officiële en 2 x voor de
instructie.
Het arbitersvraagstuk heeft in de toekomst wel veel aandacht nodig.
5.

Financieel jaarverslag.
Alle benodigde stukken zijn meegestuurd met de agenda. Onze penningmeester (Jos van Tilborg) licht
nog kort toe en wijst op het positieve resultaat. Jos adviseert toch maar weer niet te royaal gaan
denken, want je weet nooit wat er in de toekomst kan gebeuren. Het bestuur beraadt zich hier wel over
en komt eventueel met voorstellen
Vraag van Ben Hermans: hoe komt het dat de post sponsoring in de begroting van 2019/2020 lager
uitvalt (waarschijnlijk vanwege het wegvallen van het groene boekje ?)

Antwoord: in het groene boekje waren aparte tarieven voor hele/halve/achterkant pagina
advertenties en op onze website gaan we voor alle advertenties hetzelfde tarief hanteren. Er
zijn nu natuurlijk geen kosten meer voor de drukker.
Vervolgens leest Sjef van Gisbergen het verslag van de kascommissie voor en vraagt aan de leden om
het bestuur, en met name de penningmeester, te dechargeren. Dit gebeurt met applaus.
De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie. De nieuwe kascommissie voor volgend jaar: Leo
Kelders, Albert Hoppenbrouwers en een lid van d’n Babbel.
6.

Pauze.
De voorzitter wil graag om 21.00 uur de vergadering vervolgen.

7.

Mededelingen wedstrijdzaken.
PK’s

•Dit seizoen is de voornaamste wijziging het spelen van intervallen in alle districtsklassen en
spelsoorten behalve Libre klein Hoofdklasse. Daar wordt een vast aantal van 160 caramboles
gespeeld
•Op dit moment is het aantal inschrijvingen voor alle klassen 286. Dat is ca 15 inschrijvingen
minder dan vorig jaar.
•Alle hoofdklassen zijn voortaan district overschrijdend
•Alle inschrijvingen ook die van de hoofdklasse gaan via het district.
•Daarbij horen ook, driebanden groot 1eklasse (was 3eklasse) en driebanden groot
(overgangsklasse (was 2eklasse).
•District overschrijdende wedstrijden worden door het Gewest toegewezen aan de districten.
Het uitgangspunt is dat de deelnemers zoveel mogelijk in het eigen district spelen
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•In de gewestelijke vergadering is bepaald dat alle district overschrijdende wedstrijden worden
gespeeld over 4 partijen.
•Het aantal partijen in de nationale voorwedstrijden is teruggedraaid van 6, naar 4 partijen
•Let op: in nagenoeg alle klassen van de nationale voorronden is een max. aantal beurten
limiet ingesteld
De district-overschrijdende wedstrijden (hoofdklassen) worden gespeeld over 4 partijen en zullen in
principe over 2 dagen worden afgewerkt. Het aantal deelnemers is hierbij niet bepalend. De
speelvolgorde wordt bepaald door het systeem, vastgesteld door de KNBB. 2 spelers van dezelfde
vereniging spelen eerst tegen elkaar en bij ruim voldoende deelnemers spelen deze spelers niet tegen
elkaar.
Vraag: wanneer zien wij de indelingen? Z.s.m., maar wordt uitgevoerd door de gewestelijke
wedstrijdleider. In de gewestelijke vergadering zullen wij dit punt inbrengen en tevens het dringend
verzoek voorleggen om de inschrijvingen voor 16 juni te doen plaatsvinden.
Competitie:

•Het aantal teams dat aan de competitie begint is:
–Driebanden B1-1: 11
–Driebanden B1-2: 11
–Driebanden B2-1: 15
–Driebanden B2-2: 14
–Libre C1: 14
–Libre C2: 14
–Libre C3-1: 13
–Libre C3-2: 4
–Libre C4: 9
De teams in C3-2 en C4 spelen in dezelfde competitie
•In de C1 staan teams ingedeeld die in de C2 behoren te spelen. De reden hiervan:
–Onvoldoende gecommuniceerd (door het bestuur) wat de nieuwe klasse indelingsregels zijn
–Spelers (gemiddelde onder de 3,0) zetten druk om in de C1 te blijven spelen. Het bestuur wil
zoveel als mogelijk spelers laten biljarten. De instelling/beleving moet veranderen!
–Er staan veel spelers onder de 3,0 gem. in de C1-klasse
–De reden van dit fenomeen is het carambolepuntensysteem
–In de TL-vergadering in het voorjaar van 2020 komt het voorstel om in de C1 het
carambolepuntensysteem te verlaten en te gaan spelen met het partijpuntensysteem
•Er zijn onvoldoende wedstrijdformulieren!? Hoeft eigenlijk ook niet. Indien toch wenselijk zoeken
naar oplossingen (Direct invoeren, lijsten uitprinten en handtekening laten zetten, kopiëren voor de
tegenpartij, foto maken, enz)
Arbitrage:

•Toelichting en informatie over arbiterszaken in het komende seizoen door Maria Blom
•Jos van Tilborg gaat Maria Blom ondersteunen bij het aanstellen van arbiters
•Het arbitersbeleid is opgenomen op onze website
•Omdat de druk op ons arbiterskorps te groot wordt, moeten wij ons beraden over de nabije
toekomst betreffende het arbitreren van biljartwedstrijden.
•Te overdenken aspecten:
•Bij welke wedstrijden wel / geen arbiters aanstellen
•Moeten de verenigingen zelf gaan zorgen voor (voldoende deskundige) arbiters?
•Moeten de deelnemers aan wedstrijden zelf gaan tellen en/of schrijven?
•Arbiters worden opgeleid door-en voor het district, men dient zich dus primair voor het district
ter beschikking te stellen.
•Wij zullen dit seizoen weer een arbitersuitje organiseren.
Aan de aanwezige verenigingsafgevaardigden wordt een oproep gedaan om de achterban op te roepen
zich aan te melden voor een cursus. Verder zullen we het, waar probleempjes komen, creatief proberen
op te lossen.
8.

Bestuurlijke zaken.

•Volgens het rooster van aftreden zijn de secretaris (Hans Smetsers) en de PK-wedstrijdleider
(Maria Blom) aan de beurt om af te treden.
•Maria Blom stelt zich herkiesbaar
•Hans Smetsers stelt zich niet herkiesbaar i.v.m. een aanstaande verhuizing
•Er zijn via de secretaris geen (tegen)kandidaten aangemeld
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De voorzitter vraagt of er leden aanwezig zijn, die zich alsnog kandidaat willen stellen voor één van
genoemde functies. Niemand meldt zich.
Maria Blom wordt met applaus unaniem gekozen voor de functie van wedstrijdleider PK.
Hans Smetsers wordt met applaus bedankt voor zijn inbreng. De ontstane vacature door zijn aftreden
wordt dus niet ingevuld. Hans zal voorlopig a.i. nog wat taken blijven uitvoeren.
Verzoek aan iedereen: kijk binnen de eigen vereniging of er misschien geschikte kandidaten zijn.
9.

Statutenwijziging.

•Het bestuur heeft in haar afgelopen vergaderingen de oprichtingsstatuten van 2004 van
KNBB district Kempenland onder de loep genomen
•Enkele aspecten zijn niet meer correct of door de tijd achterhaald.
•Daarom stelt het bestuur de Districtsvergadering voor om enkele wijzigingen aan te brengen
in de statuten.
•De meest belangrijke wijzigingen in de statuten:
•Art.1. Toegevoegd BDL (Nederweert) buiten het gebied
•Art.2: Het district kent beperkte rechtspersoonlijkheid.
•Art 3: het boekjaar loopt van: 01-07 t/m 31-06
•Art 3: het wedstrijdjaar loopt van: 01-08 t/m 31-07
•Art.8: over contributie van nieuwe (en vertrekkende) leden
•Art.15: één ALV en evt. TL-bijeenkomst in het voorjaar
•Art, 17 lid 2: per vereniging heeft één afgevaardigde stemrecht (voorheen; aantal leden was
aantal stemmen)
•Art 20: District Kempenland heeft geen huishoudelijk reglement.
De statuten staan op de website onder ‘BESTUURSZAKEN’
Vraag: waarom lopen het wedstrijdjaar en boekjaar verschillend. Antw: Dit geeft ruimte aan de
penningmeester om de financiële boeken tijdig voor de ALV in orde te hebben.
Opmerking: De genoemde datum 31-06 moet worden veranderd in 30-06. Vervolgens worden de
nieuwe statuten unaniem goedgekeurd.
10. Communicatie.
De communicatie in ons district verloopt via:

•Algemene Ledenvergadering (Districtsvergadering)
•Teamleiders en secretarissen bijeenkomst (in het voorjaar)
•E-mailberichten van en naar (alle) verenigingen
•Website van KNBB District Kempenland
•BiljartProf
De algemene ledenvergadering
•In de ALV (na afloop van het boekjaar) bespreken we:
•In grote lijnen het verloop van competitie en PK’s(vooral het praktische, organisatorische
deel)
•De financiële verantwoording door penningmeester en bestuur
•De bestuurlijke zaken en bestuursverkiezing
•De nabije toekomst op bestuurlijk en organisatorisch gebied (stukje beleid)
De verslagen van de laatst gehouden ALV-en vindt men op de website onder
‘BESTUURSZAKEN’.
Teamleiders en secretarissen bijeenkomst
•In voorbereiding op het nieuwe seizoen houden we indien gewenst/nodig een teamleiders-en
secretarissen bijeenkomst. Aan de orde komen wijzigingen in het aankomende seizoen voor
competitie en PK-wedstrijden (zowel organisatorisch als praktisch)
•De verslagen van de laatst gehouden bijeenkomsten staan op de website onder
‘BESTUURSZAKEN’
•Alle afspraken, wijzigingen met eventuele toelichtingen staan op de website onder
‘COMPETITIE’ en ‘PK’
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E-mailcommunicatie
•Het bestuur wil (voor een beter verloop van de organisatie rondom PK’s en competitie) meer
communiceren met de verenigingen. Dit gebeurt nu te weinig
•Hierdoor ontstaan fouten en miscommunicatie.
•Uitvoeren van correcties en nawerk
•Graag de verkregen informatie altijd naar de achterban doorzenden.
Website KNBB District Kempenland
•Het groene boekje is afgeschaft. Alle relevante informatie over de competitie en PK’s zoals
officiële mededelingen, afspraken, reglementen enz. vindt men op de website
•Adverteerders krijgen ook een plek op de website
•Het advies om regelmatig de website te bezoeken voor het laatste nieuws (berichten) en als
naslagwerk
•Vragen over de site: voorzitter@knbb-kempenland.nl
BiljartProf
•BiljartProf is eigendom van de KNBB
•Alle gegevens over de competitie vindt men in BiljartProf.
•Alle gegevens over PK poule indelingen en wedstrijdkalender vindt men ook op BiljartProf
•PK-wedstrijden door het gehele land kan men volgen op BiljartProf
•Er komt een forum (landelijk) waar men met vragen terecht kan betreffende het
werken met BiljartProf
•Leden die uitslagen moeten kunnen verwerken krijgen een login (account) in
BiljartProf van de verenigingssecretaris
•Voor ons district is Maria Blom de contactpersoon (master-gebruiker) voor BiljartProf.
Bij vragen / problemen pk@knbb-kempenland.nl
Een dringend verzoek aan de secretarissen van de verenigingen om er voor te zorgen dat de juiste
gegevens van alle leden juist staan vermeld in Mijn KNBB. De secretaris merkt nog regelmatig (bv. Bij
het versturen van verjaardagskaarten, dat de mailadressen niet juist zijn)
Biljartprof: Is nu eigendom van de KNBB-Carambole. De voorzitter complimenteert Henk van Dooren
voor zijn grote inzet voor zijn programma, maar vooral voor de manier waarop hij te allen tijde klaar
stond om ons te helpen. Deze woorden worden met applaus ondersteund.
Vraag Piet Hendriks: kan ik gegevens van BP overnemen en dan gebruiken in ons eigen programma?
Liever niet, maar wel met een link. Maria licht nog wat toe, maar het blijft moeilijk. Jan van Drunen geeft
nog een tip: maak een screenshot en zet het dan op facebook. Dit aspect wordt nog nader bekeken door
Maria en Henk.
11. Rondvraag:
Rinus Vorstenbosch is op vakantie van 31-08 tot 11-09 en is dus niet bereikbaar in die periode.
Verder zijn er geen vragen.
12. Sluiting
De voorzitter bedankt de beheerder en het bedienend personeel voor de accommodatie en de service.
Hij bedankt alle aanwezigen voor de inbreng en betrokkenheid en wenst iedereen een heel fijn
biljartseizoen toe. Hij sluit de vergadering om 21.45 uur.
Hans Smetsers, secretaris a.i.
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