
Jaarverslag Eem-en Flevoland 2018 

Dit jaarverslag loopt gelijk met het kalenderjaar en gaat daarom over de periode van 1 

januari 2018 tot en met 31 december 2018, met uitzondering van het onderwerp 

necrologie, dat gaat over de periode van 20 mei 2018 t/m 20 mei 2019. 

Aan het begin van het verenigingsjaar was de samenstelling van het bestuur als volgt: 

Voorzitter           O. van der Meer 

Secretaris    R. J. Slim 

Penningmeester   A. Hoogendoorn 

Competitieleider   W. van ‘t End 

Wedstrijdleider PK   Mevr. L. Albers  

Wedstrijdleider dag-competitie    W. van ‘t End 

Arbiterscoördinator a.i.  Alex Janssen 

 

Tijdens de voorjaarsvergadering, gehouden op woensdag 23 mei 2018 werden de 

periodiek aftredende bestuursleden A. Hoogendoorn, penningmeester en W van ‘End, 

competitieleider, terstond herkozen. De arbiter coördinator, Alex Janssen, die ad interim 

functioneerde, werd gekozen als bestuurslid. 

De commissie verweerschriften bestaande uit de leden: M. Kamerbeek(Tex Saloon), Fred 

Prins (Almere ’83) en Evert Suurland (D.O.S.), die tijdens de voorjaarsvergadering waren 

benoemd, heeft in goed overleg met het bestuur hun taak naar behoren uitgevoerd, 

waarvoor onze dank. 

 

Afvaardiging en vertegenwoordiging 

Het districtsbestuur kwam in 2018 tien (10) maal in vergadering bijeen.  

De voorjaarsvergadering vond plaats op woensdag 23 mei; de najaarsvergadering op 

woensdag 7 november. De wedstrijdleidersvergadering vond plaats op woensdag 25 

april. 

De op de wedstrijdleidersvergadering besproken wijzigingen van het aanvullend 

reglement PK en het aanvullend wedstrijdreglement competitie alsmede de 

wedstrijdkalender voor het seizoen 2018/2019 werden op de voorjaarsvergadering 

bekrachtigd. 

Het bestuur was verder vertegenwoordigd op Bonds- en Gewestelijke- vergaderingen en 

gaf, waar mogelijk, acte de presence bij  diverse jubilea.  

Ledenbestand 

Het totaal aantal actieve leden per 31 december 2018 bedroeg 568. Het aantal 

aangesloten verenigingen bedroeg 31. Helaas hebben 2 verenigingen, te weten BV 

Soestdijk en BV Garderen hun lidmaatschap van de KNBB opgezegd.  

 

 



Arbitrage: 

De finales van ons district zijn alle geleid door gekwalificeerde arbiters, die deel uitmaken 

van ons district. Omdat ook hier de vergrijzing toeslaat heeft het werven van nieuwe 

arbiters door middel van een cursus een hoge prioriteit. 

Necrologie 

Helaas hebben we ook in het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van enige van onze 

leden. Het publiceren van namen is haast niet mogelijk, omdat het bestuur hiervan niet 

altijd in kennis wordt gesteld en er dan een incompleet overzicht wordt gepubliceerd. 

Een uitzondering op deze regel willen maken door het noemen van Kas Post, die naast lid 

van de F.A.C. (Financiële Advies Commissie) tijdens nagenoeg alle wedstrijdleiders- voor- 

en najaarsvergadering als afgevaardigde van zijn vereniging aanwezig was. 

Website 

De problemen, die begin 2018 zijn gerezen tussen het bestuur en de webmaster, Tako de 

Jong hebben ertoe geleid, dat beide partijen hebben besloten van elkaar afscheid te 

nemen. Gelukkig hebben wij dhr. B. Hardeman bereid gevonden deze taken over te 

nemen, zodat onze site daardoor bereikbaar bleef. Het beheer van onze site wordt nu 

nog door hem uitgevoerd, het plaatsen van stukken op de site wordt nu door het bestuur 

zelf uitgevoerd, althans door de direct betrokkenen. 

Algemeen 

Het gevoerde beleid van de KNBB om via allerlei wijzigingen een halt toe te roepen aan 

de nog steeds voortdurende afname van het ledenaantal wordt voor ingewijden steeds 

moeilijker te volgen. De met veel bombarie aangekondigde Provinciale 

Kampioenschappen zijn op één uitvoering na een stille dood gestorven. Naar onze 

mening zal de nu ingevoerde wijzigingen m.b.t het verspelen van de PK’s met intervallen 

ook niet leiden tot het gewenste resultaat, zijnde een toename van het aantal 

deelnemers aan deze wedstrijden.  

De toegezegde evaluatie na 2 jaar m.b.t. het opheffen van diverse klassen en het spelen 

met intervallen zal volgens mijn mening altijd worden uitgelegd als een succes, want 

terug draaien van deze wijziging geeft een kapitaalvernietiging van maar liefst               

€ 50.000.= zijnde de aanschafkosten van het software pakket nodig voor de verwerking 

van deze voorwedstrijden, en dat is ook voor de KNBB een groot bedrag. 

Het verslag van de wedstrijdcommissie aan het einde van het seizoen (tijdens de 

najaarsvergadering gepresenteerd) geeft een goed overzicht van de door de diverse 

verenigingsteams behaalde resultaten tijdens de competitie en eventuele 

vervolgwedstrijden. 

 

Rob Slim    secretaris 

 

 


