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Notulen voorjaarsvergadering 

      10 mei 2012 

                                                                          KNBB District West Brabant 

 In: Tapperij de Kroon te Bergen op Zoom  

 

Opkomst: 

 

Uitgenodigd:   57 verenigingen. 

Aanwezig:   28 Verenigingen. 

Afwezig met kennisgeving:   8 Verenigingen. 

Afwezig zonder kennisgeving: 21 Verenigingen. 

 

1. Opening: 

Om 20.05 opent Dhr. Koolen de  vergadering en heet iedereen van  harte welkom. 

 

De teamcompetitie is klaar en aankomend weekeinde starten de gewestelijke finales. 

De website van ons district is in de lucht en een vriendelijk verzoek om voor voldoende “aanvoer”te zorgen zodat deze 

geplaatst kan worden op de site. 

Denk hierbij aan bijvoorbeeld een klein verslag met foto’s van een gespeelde pk-finale. 

Gelieve deze dan zo snel mogelijk te sturen naar Peter van Dongen. 

Louis de Leeuw is verhinderd in verband met arbitrage in Zundert. 

  

Aansluitend volgt een minuut stilte voor de ons ontvallen leden. 

 

2. Huldiging kampioenen  

Bij de jeugd wordt Sybren Hofstra door Marcel Kools namens het bestuur gehuldigd in verband met het behalen van 

de districtsbeker. 

Leo van IJmond huldigt Wilbert van Dijke (niet aanwezig) voor het behalen van de Nationale titel in de extra klasse 

libre klein en Richard Huyps voor de Nationale titel in de 3
e
 klasse libre klein. 

Zij kregen een exemplaar van “100 jaar KNBB” uitgereikt. 

 

Aansluitend worden de volgende teams gehuldigd voor het behalen van het kampioenschap in ons district: 

 

B1: Kruisstraat, B2: Nooit Volleerd 2, C1: De Kwast, C2: De Kroon 4, C3: Steenbergen 3 en bij de dames  

’t Dobbertje 11. 

Overall-kampioen is ’t Dobbertje 9 geworden. 

Zij ontvingen de wisselbeker. 

De kampioensteams kregen een standaard met inscriptie. 

 

3. Bestuursverkiezing. 

De heren van Koolen en van de Wegen  werden herkozen. 

De functie Voorzitter blijf vacant. 

 

4. Mededelingen bestuur. 

Ons district is 3 nieuwe gewestelijke arbiters rijker. 

Te weten: Corné van Oers, Frans Vrolijk en Frans Hopmans. 

Verder waren er geen mededelingen vanuit het bestuur. 

 

 



Blad 2 

 

 

5. Arbitragezaken. 

Geen nieuwe arbitragezaken te bespreken. 

 

6. Districtsreglement. 

Is in een voortraject voorgelegd aan de verenigingen en wordt goedgekeurd en bekrachtigd. 

Als toevoeging nog in te verwerken is de bevoegdheid van de competitieleider om een speler / speelster tussentijds te 

verhogen of te verlagen in extreme gevallen. 

  

7. Ingekomen stukken. 

Geen ingekomen stukken. 

 

8. Goedkeuring notulen najaarsvergadering 2011. 

Deze worden goedgekeurd. 

 

9. Pauze. 

VZ last een pauze in van 15 minuten. 

 

10. Begroting 2012-2013. 

Vanuit de vergadering wordt gewenst om voortaan het financieel verslag en begroting naast elkaar te leggen en dit aan 

de vergadering uit te delen. 

Hieruit komt dan meer duidelijkheid inzake besteedde posten. 

 

VZ zal dit in de najaarsvergadering doen. 

    

11. Mededelingen CTC en CPK. 

CPK. 

De mouwemblemen zijn vervangen door speldjes. 

Aanvragen finales PK dienen voor 15 mei binnen te zijn. 

Toewijzing is in juni. 

 

Aansluitend worden de districtskampioenen vermeld. 

Libre.  

6
e
 kl: José Schroevers. 5

e
 kl: Kees Verwijs. 4

e
 kl: Cor Dogge. 3

e
 kl: Richard Huyps. 2

e
 kl: Marco Scherbeijn. 

1
e
 kl: Adam Meeuwissen en hoofdkl: Marty Jongmans. 

Bandstoten. 

5
e
 kl: Reiner van Nijnatten. 4

e
 kl: Ad Koolen. 3

e
 kl: Kees Hopmans. 2

e
 kl: Piet van Steen. 

Driebanden.  

3
e
 kl: Richard Huyps. 1

e
 kl: Harry de Jong en hoofdkl: Johan Embregts. 

 

In de 3
e
 klasse driebanden groot is Adrie van Mechelen kampioen geworden en bij de dames Daniëlle de Vos. 

 

CTC. 

Voor de competitie 2012-2013 dienen de teams uiterlijk 15 mei te zijn ingeleverd. 

(dit is trouwens voor elk seizoen een vaste datum!!!!) 

De moyennes zijn nu gearchiveerd in Biljartpoint. 

Alle moyennes zijn dus vanaf nu in te zien. 

Het verzetten van wedstrijden naar een later datum is niet meer mogelijk. 

Dit kan alleen in overleg met de competitieleider. 

De indeling van de nieuwe competitie is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. 

Voor de C1 geldt in ons district een afwijkende tabel. 

Dit in overleg tussen en op verzoek van de deelnemende teams in deze klasse. 

Heeft te maken met vooral het tijdstip dat wedstrijden gespeeld zijn. 

Let wel : de aanvang van de wedstrijd moet wel om 19.00 uur zijn en er dienen geen rookpauzes te worden ingelast. 
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In ons district zijn er in het seizoen 2012-2013 twee gewestelijke finales : de Damesklasse en B1. 

Voor het organiseren van deze finales kunt u zich vanaf heden opgeven. 

 

12. Inschrijving organisatie Districts- en Gewestelijke finales 2012-2013. 

Loopt. 

 

13. Rondvraag. 

De Kastanje. 

Graag notulen op de web-site. 

Alle belangrijke gegevens / mededelingen  staan reeds op de site. 

 

Bellevue. 

Moyennetabel voor Gewestelijke Finales dames is afwijkend van districtstabel. 

Wordt gecheckt. 

 

‘t Dobbertje. 

Het terugtrekken van teams geeft problemen in Biljartpoint. 

Is opgelost. 

 

Graag verspelen voorwedstrijden over een periode van 2 weken. 

Is afhankelijk van organisatie en lokaalhouder. 

Op zich is dit altijd mogelijk. 

  

Smalstad. 

In gewestelijke finales zijn onrechtmatige spelers opgesteld. 

Is verantwoording van Gewest. 

 

Wie is verantwoordelijk voor het invullen van de wedstrijdformulieren? 

De thuisspelende vereniging. 

 

Waarom zijn de de C3, C4 en C5 samengevoegd? 

Kan dit terug gedraaid worden? 

Is landelijk geregeld / voorgesteld. 

In ons district houden we wel rekening met teamsterkte. 

 

De Kwast. 

Finale C1 is niet verspeeld zoals gesuggereerd. 

Tijd was te kort. 

 

13. Sluiting. 

 

De Vz sluit de vergadering om 21.10 uur. 

 

 

 

 

Aldus opgemaakt d.d. 18-11-2012 te Bergen op Zoom 

 

 

 

 

A.Stander, secretaris 

 

 


