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Notulen najaarsvergadering d.d. 08-11-2017 

Aanwezig: Van bestuurs-zijde O. van der Meer, A. Hoogendoorn, R. Slim, mevr.  

L. Albers, W. van ’t End en A. Janssen.(a.i.)     

    De afgevaardigden van 24 verenigingen. 

    Erelid: H. Dammers.  

Afwezig: (m.k.) De afgevaardigden van BC Dronten en Swift’71 

              Erelid: B. Schulten. 

Afwezig: (z.k.) De afgevaardigden van B.C.S. 2002, BOK, De Gooyer, H.N.L.,K.O.T. 

O.O.O., De Poedel, en Princesse. 

Opening: De voorzitter opent de vergadering door alle aanwezigen van harte welkom te 

heten en in het bijzonder ons erelid Hennie Dammers.   

Notulen voorjaarsvergadering d.d. 17-05-2017: 

Dhr. Hofman (BV’75) vraagt of er al iets bekend is over de mogelijkheden voor het 

adverteren op de site van het district. 

Antw. Zal in het bestuur worden besproken. 

Dhr. G. Schipper (Entre-Nous) is het niet eens met de tekst op bladzijde 3 t.a.v. hetgeen 

hij gezegd zou hebben tijdens de voorjaarsvergadering en wenst graag rectificatie. 

Dhr. F. Prins (Almer’83) deelt mee, dat een commissie, welke de reglementen  van de 

KNBB en de aanvullende reglementen van ons district met elkaar vergelijkt op eventuele 

doublures en/of onjuistheden nog niet van de grond is gekomen. Dit blijft wel een 

aandachtspunt.  

De notulen worden verder zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. 

Mededelingen in ingekomen stukken: 

De voorzitter deelt mee, dat het in de bedoeling ligt, dat de nieuwsbrief vanuit ons 
district, waarvan een ieder kennis heeft kunnen nemen van de 1e uitgave, 5 keer op 

jaarbasis verschijnt. 

Verder deelt hij mee, dat Tim Loedeman nationaal kampioen is geworden in de 3e klasse 

libre van de dag-competitie. 

De voorzitter wijst de aanwezigen erop, dat toernooien welke verenigingen organiseren 

aangevraagd dienen te worden bij het bestuur voor toestemming. In de praktijk blijkt 

vaak dat dit niet gebeurt. In ieder geval mogen de speeldata van deze toernooien niet 

samenvallen met officiële wedstrijden van de KNBB en het district. 

De FAC is momenteel onderbezet. Belangstellenden kunnen zich bij het bestuur 

aanmelden ter opvulling van de vacatures. 

De voorwedstrijden voor de damesbokaal zullen dit seizoen worden gespeeld bij BV 

Leusden, de finale wordt gespeeld bij St. E.B.C.L. 

Ingekomen stukken: 

• Bericht van verhindering van ons erelid B. Schulten. 

• Bericht van verhindering van de verenigingen Dronten en Swift’71 

Financiën: 

1. Resultatenrekening 2016/2017 
De resultatenrekening laat een klein positief resultaat zien. 

Dhr. Kamerbeek(Tex Saloon) vraagt wat de bijzondere lasten zijn. De 

penningmeester moet hierop bij gebrek aan gespecificeerde gegevens het 

antwoord schuldig blijven. 
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2. Balans per 30-06-2017 

De balans wordt goedgekeurd. 

3. Verslag FAC 
Het verslag van de FAC wordt met instemming van de vergadering goedgekeurd. 

Hiermee wordt het bestuur gedéchargeerd voor het gevoerde financiële beleid van 

het afgelopen seizoen. 

Wedstrijdwezen: 

1. Jaarverslag wedstrijdleiders. 

Het gepresenteerde jaarverslag wordt aangepast met de vermelding, dat Tim 

Loedeman nationaal kampioen 3e klasse libre (dag-competitie) is geworden. 

Het jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 
Lilian Albers deelt mee, dat de finales in de hogere klassen alleen worden gespeeld 

in locaties met 4 tafels. 

2. Arbitrage. De voorzitter deelt mee, dat Alex Janssen de functie van G. Schipper 

heeft overgenomen en hij in de voorjaarsvergadering officieel zal worden gekozen 

als bestuurslid. 
Op 12 november zal het examen voor arbiter 1 (voorheen clubarbiter) worden 

afgelegd.  

Dhr. F. Prins (Almere’83) informeert, wanneer er een nieuwe cursus wordt gegeven. 

Hij heeft hiervoor reeds 2 kandidaten. 
Dhr. K. Post informeert naar de tijdsduur van de cursus, zodat hij deelname hieraan 

bij zijn vereniging kan promoten. A. Janssen geeft aan, dat de cursus wordt 

gegeven op 6 lesavonden gevolgd door een examen op een zaterdag. 

Najaarsvergadering KNBB sectie carambole d.d. 18 november 2017: 

De voorzitter deelt mee, dat de KNBB nog steeds inzet op open kampioenschappen en 

provinciale kampioenschappen teneinde het enorm teruglopend ledenaantal een halt toe 

te roepen. Vooralsnog blijken vele districten hiervan geen voorstander. 

Dhr. F. Prins (Almere’83) merkt hierbij op: Hoe nu verder? De toekomst ziet er somber 
uit. Toch zullen wijzigingen in de nabije toekomst onvermijdelijk zijn en het district zal 

hier toch op moeten inspelen. 

Dhr. Meijer (D.O.S.) merkt op dat dit een jaarlijks terugkerende discussie is waar 

niemand tot nu toe het juiste antwoord op heeft gevonden. 

Voorstellen wedstrijdleiders/bestuur: 

Vanuit het district Amsterdam is het verzoek gekomen om een speler vanuit dat district 

deel te mogen laten nemen aan de districtsfinale hoofdklasse libre. Hierbij komt het 

aantal spelers dan uit op 8, zodat dan een volwaardige finale kan worden gespeeld. 

Ons district heeft dit verzoek ingewilligd. 

Behandeling voorstellen door verenigingen ingediend: 

Er zijn geen voorstellen door verenigingen ingediend. 

Rondvraag: Alvorens de voorzitter begint aan de rondvraag vraagt hij de vergadering 

toestemming om de verenigingen, die al of niet met kennisgeving afwezig zijn de 
daarvoor gebruikelijke heffing wegens administratief verzuim op te mogen leggen. De 

vergadering gaat hiermee akkoord.  

W. Meijer (D.O.S.): Om de nieuwsbrief actueel te houden verzoekt hij om hierin op te 

nemen dat dhr. G. van Rijn en dhr. R. Smid respectievelijk voorzitter en wedstrijdleider 

van het gewest Midden Nederland zijn. (geworden) 

(Entre-Nous): De afgevaardigde van Entre-Nous bedankt G. Schipper voor zijn werk als 

coördinator van de arbiters. 

K.Post (De Jol): Hij constateert, dat de kledingeisen met handen en voeten getreden 

worden en vraagt hiervoor aandacht middels publicatie in de nieuwsbrief. 
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F. Meulesteen (BV Leusden): Indien hij wil gaan kijken bij een andere vereniging naar 

een bepaalde wedstrijd blijkt vaak dat deze is uitgesteld of reeds is gespeeld. Deze 

wijziging in speeldata staan vaak niet in “Biljartpoint” vermeld, omdat verenigingen, die 
wedstrijden uitstellen  of eerder spelen in dezelfde week geen heffingen willen betalen. 

Hij stelt dan ook voor om in de wedstrijdleidersvergadering in 2018 deze zaak aan de 

orde te stellen. 

A. G.  Sweegers (R.A.D.I.O.):  Hij constateert, dat er nu grote verschillen zijn in het 
aantal te maken caramboles bij wedstrijden in dezelfde klasse. Hij stelt voor dit aan het 

einde van het seizoen te evalueren en dit punt op de agenda te zetten van de 

wedstrijdleidersvergadering in 2018 en dan eventueel proberen dit probleem op te 

lossen. 

W. Geerenstein (BV Soestdijk): Als arbiter is hij actief geweest tijdens de finale van 

de 2e klasse libre bij Soesterkwartier. Naar zijn mening verliep deze finale nogal 

chaotisch. In het kader hiervan vraagt hij zich af of de finale 5e klasse bandstoten van 

het gewest, welke ook bij deze vereniging wordt verspeeld wel de juiste keuze is. 

De voorzitter geeft aan dat hij ervan overtuigd is dat de organisatie van deze finale goed 

zal verlopen, mede gezien de ervaring van de dan dienstdoende wedstrijdleider. 

H. Dammers (ere-lid): Hij memoreert het overlijden van Bas van de Hoef, die voor het 

voormalige district Eemland van enorme waarde is geweest. Door de toenemende 

complexiteit en regelgeving is het besturen van een district een steeds moeilijkere taak 
geworden en hij bedankt dan ook de huidige bestuursleden voor hun inzet in de 

afgelopen periode.                             

Sluiting: 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze naar zijn mening goed verlopen en 

nuttige vergadering om 21.30 uur en wenst alle aanwezigen een goede thuisreis. 

 

 

Actiepuntenlijst: 

• Goedkeuring notulen voorjaarsvergadering behoudens enkele wijzigingen. 

• Décharge bestuur voor gevoerde financiële beleid. 

• Goedkeuring aangepast jaarverslag wedstrijdleiders. 


