NIEUWSBRIEF

Nummer 1, September 2017

In navolging van de KNBB heeft het bestuur besloten om de leden van het district via een
periodiek te laten verschijnen nieuwsbrief op de hoogte te houden van actuele
gebeurtenissen en wetenswaardigheden binnen ons district. Wij zijn van mening, dat de
communicatie tussen de leden en het bestuur hiermee duidelijk is gebaat.
Verenigingsnieuws:
De BV Garderen kan door omstandigheden niet meer gebruik maken van hun
accommodatie café Stam te Garderen. Het gevolg hiervan is, dat er nog slechts één team
deelneemt aan de competitie en zijn thuiswedstrijden speelt bij BV Bosgenoegen, die
spontaan hun medewerking hebben toegezegd door hun accommodatie hiervoor ter
beschikking te stellen.
BV Leusderkwartier heeft inmiddels haar nieuwe accommodatie in gebruik genomen. De
oude accommodatie in sporthal de Schuilenburg zal na de opening van het nieuwe
zwembad (ca. mei 2018) worden gesloopt.
De BV Jol heeft deze zomer flink geïnvesteerd door de aanschaf van 6 nieuwe biljarttafels.
(Wilhelmina) Volgens ingewijden lopen deze tafels als een trein.
Bij BV Leusden heeft de entree naar de biljartzaal een ware metamorfose ondergaan. Een
voorheen betegeld pleintje heeft plaats gemaakt voor een prachtig aangelegde siertuin
inclusief looppaden en zitjes. Een lust voor het oog.
Bij BV ’75 heeft men door middel van een gele lijn en de tekst : “terras BV’75” bij de
ingang van hun accommodatie op sportpark “Buining” aangegeven tot waar de
afscheiding loopt. Niet dat men van plan is hier een zitje te maken, maar om deze ruimte
eventueel in de toekomst als rookruimte te laten gebruiken, indien de overheid zou
besluiten het roken in de onmiddellijke omgeving van sportvelden te gaan verbieden.
De sporthal Baggelaar zal voorlopig in zijn huidige vorm blijven bestaan (de gemeente
wilde een gedeelte afbreken voor de aanleg van een nieuwe weg ter ontsluiting van de
nieuwbouw achter de sporthal). Voor het voortbestaan van de BV De Baggelaar een
gunstige ontwikkeling. Het bestuur hoopt nog vele jaren gebruik te mogen maken van
deze accommodatie voor het houden van de districtsvergaderingen.
Arbiterscursus:
Inmiddels is deze cursus op 6 september gestart met 7 enthousiaste deelnemers. De
cursus wordt gegeven door Alex Janssen, die de werkzaamheden van de inmiddels
gestopte arbiter coördinator, George Schipper, heeft overgenomen en nu als ad interim
bestuurder functioneert in afwachting van zijn officiële benoeming tijdens de
voorjaarsvergadering van het district in 2018.
Dagcompetitie:
Voor de voorwedstrijden PK libre 1e klasse hebben zich 4 deelnemers opgegeven. Dit
betekent, dat er een rechtstreekse finale in deze klasse plaatsvindt. In de
wedstrijdkalender is hiermee geen rekening gehouden. Het bestuur heeft daarom
besloten om de competitieweek 14 te laten vervallen en te spelen na week 27, dus aan
het einde van de reguliere competitie. Let wel: speelweek 14 in de avondcompetitie gaat
gewoon door.
De gewestelijke finale voor teams zal aan het einde van dit seizoen niet meer in
pouleverband worden gespeeld, maar met 2 teams in een uit- en thuiswedstrijd. De
winnaar plaatst zich voor de landelijke finale. Voordeel hiervan is dat men als team geen
arbiters c.q. tellers meer hoeft mee te nemen.

Najaarsvergadering:
Deze staat gepland op woensdag 8 november. Noteert deze datum alvast in uw agenda.
De vergaderstukken zullen tijdig op de site van ons district worden gezet.
Commissie verweerschriften.
De nieuw samengestelde commissie verweerschriften, bestaande uit de heren Martin
Kamerbeek (Tex Saloon), Fred Prins (Almere’83) en Evert Suurland (BV Garderen), is van
start gegaan. Voor de indieners van verweerschriften verandert er weinig. De
verweerschriften kunnen nog steeds naar het e-mailadres van de commissie
verweerschriften, zoals deze op de site staat vermeld, worden gestuurd. Ten overvloede
zei vermeld, dat verweerschriften gericht aan de wedstrijdleiding PK, t.w. Lilian Albers
niet in behandeling worden genomen. In de praktijk blijkt, dat deelnemers hun afmelding
bij de commissie verweerschriften doen i.p.v. bij de wedstrijdleider PK en de
wedstrijdleider van de vereniging, waar de wedstrijden plaatsvinden.
Bij iedere aankondiging van de poules van voorwedstrijden staat duidelijk vermeld hoe te
handelen indien men niet kan deelnemen.
Nieuwe actie Albert Heyn.
Wij raden u als vereniging aan goed kennis te nemen van deze actie van AH. Misschien
kan dit leiden tot de broodnodige toename van het ledenaantal van uw vereniging. De
toelichting op deze actie en hoe u hieraan kunt meedoen staan in dit stuk, dat op onze
site staat vermeld.
Commissie reglementen.
Tijdens de voorjaarsvergadering is door één der aanwezigen geopperd een commissie te
benoemen, die ten doel heeft onze reglementen en met name het aanvullend reglement
competitie en aanvullend reglement PK te toetsen aan de huidige reglementen van de
KNBB. Hierbij zouden eventuele tekortkomingen of onjuistheden naar voren kunnen
komen. Wij zoeken hierbij dan ook kandidaten, die in deze commissie zitting willen
nemen. De werkzaamheden zullen dan in overleg worden geregeld, waarbij de secretaris
als coördinator zal optreden. Deze commissie wordt dan een ad hoc commissie (dus geen
vaste commissie) en benoemd door het bestuur. Bij beëindiging van de werkzaamheden
wordt de commissie opgeheven. Aanmelden bij de secretaris van het district.
Contributie.
De penningmeester heeft 21 augustus j.l. alle verenigingen een contributienota voor alle
aangesloten leden bij het district voor het seizoen 2017/2018 toegezonden. Betaling
binnen 30 dagen na de factuurdatum scheelt uw vereniging een administratieve heffing
van 5% met een minimum van €7,50. Betaal dus op tijd!!!
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft uw vereniging iets interessants te melden?
Dit kan dan via de secretaris van het district.
Rob Slim, secretaris

