
Uitnodiging voorjaarsvergadering 

 

Aan:  Besturen aangesloten verenigingen    Datum: woensdag 23 mei 2018  
        Ereleden      Plaats: Sporthal de Baggelaar 

        Andere ontvangers van dit schrijven                                Nijkerkerveen 

                      Aanvang: 20.00 uur 

 
Agenda: 

 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen najaarsvergadering d.d. 8 november 2017 

4. Besluitenlijst 

5. Jaarverslag secretaris 

6. Financiën: 

a. Begroting 2018/2019 
         b.  Vaststelling contributie 2018/2019. Het bestuur stelt voor om de  

               contributie vast te stellen volgens de onderstaande bedragen: 

senioren avondcompetitie € 18.= ; senioren dag-competitie € 18.=;    

senioren dag-en avondcompetitie € 30.= en jeugd € 10,.=  
           c.    Verkiezing leden FAC.  

     7.  Voorjaarsvergadering KNBB  

8. Bestuursverkiezing 

Periodiek aftredend en herkiesbaar A. Hoogendoorn, penningmeester en W. van ’t 
End, competitieleider. 

Verkiesbaar A. Janssen. Hij neemt op het rooster van aftreden de plaats in van 

George Schipper. 

      
Art. 11 lid 2 der statuten luidt: Tot uiterlijk drie weken voor de districtsvergadering,  

waarin in de bestuur vacatures dient te worden voorzien, kunnen door het 

districtsbestuur of door tenminste twee verenigingen kandidaten worden voorgesteld. 

 

9. Website district.  
10. Onderscheidingen 

11. Wijzigingen vanuit de KNBB seizoen 2018-2019 

12. Voorstellen bestuur. 

13. Bekrachtiging voorstellen wedstrijdleidersvergadering van 25 april 2018 
14. Behandeling voorstellen bestuur. Zie toelichting.  

15. Behandeling voorstellen door verenigingen ingediend. 

16. Uitreiking prijzen competitie 2017/2018. Niet afgehaalde prijzen komen te 

vervallen. 
17. Rondvraag 

18. Sluiting 

 

Voor aanvang van de vergadering dient iedere vereniging de geloofsbrieven in te leveren 

en de presentielijst te tekenen. 
 

Elke vereniging is verplicht zich te laten vertegenwoordigen door minimaal één 

bestuurslid, die de vergadering tot aan de rondvraag dient bij te wonen. 

Bij in gebreke blijven hiervan kan de vergadering, op voorstel van het bestuur, de 
betreffende vereniging een heffing wegens administratief verzuim opleggen. 

 
R. J. Slim, secretaris 

 

 
 

 



 

Toelichting agendapunt 14: 

 
Kledingeisen: In het reglement van de KNBB wordt gesproken over een effen pantalon. 

Dit zou dan in principe elke kleur kunnen zijn. 

Het bestuur stelt voor als aanvulling op de kledingeisen van de KNBB in ons aanvullend 

reglement op te nemen, dat in ons district wordt gespeeld in een zwarte effen pantalon, 
zwarte sokken en zwarte schoenen. 

 

Verlaging halverwege de competitie: Nadat de vergadering had besloten de 

reglementen van de KNBB te gaan volgen hebben velen van ons zich niet gerealiseerd, 
dat dit ook betekent, dat spelers halverwege de competitie verlaagd kunnen worden. 

Het bestuur stelt voor in afwijking op dit artikel uit het reglement deze regel in ons 

district niet van toepassing te laten zijn, dus geen verlaging halverwege de competitie. 

 

Spelen van voorwedstrijden PK in de weekenden: Om meer ruimte te creëren in de 
wedstrijdkalender is op de wedstrijdleidersvergadering van 25 april j.l. het idee geopperd 

om in navolging van andere districten de voorwedstrijden PK in de weekenden te laten 

verspelen. De aanwezigen hebben toegezegd dit idee in hun vereniging naar voren te 

brengen en hun meningen hierover te peilen, zodat het bestuur tijdens de 
voorjaarsvergadering hierop terug kan komen. 

Voordelen:  

• Meer ruimte in wedstrijdkalender, waardoor de aanvang van de competitie buiten 

de vakantieperiode valt. 
• Hetzelfde aantal competitiewedstrijden in een kortere periode. 

• Geen voorwedstrijden PK in de zomermaanden. 

 

Nadelen: 
• Minder aantal beschikbare accommodaties voor voorwedstrijden. 

• Meer inspanningen voor verenigingen met het vinden van tellers en schrijvers. 

• Grotere belasting voor enkele verenigingen in samenhang met de organisatie van 

districtsfinales. 

• Mogelijke afname van aantal inschrijvingen vanwege het spelen in de weekenden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


