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Notulen voorjaarsvergadering 

      2 juni 2015 

                                                                          KNBB District West Brabant 

 In: ’t Tapperijke te Hoeven 

 

Opkomst: 

 

Uitgenodigd:   75 verenigingen. 

Aanwezig:   59 Verenigingen. 

Afwezig met kennisgeving:   4 Verenigingen. 

Afwezig zonder kennisgeving: 12 Verenigingen. 

 

1. Opening: 

Om 20.00 opent Dhr. Koolen de  vergadering en heet iedereen van  harte welkom. 

Is zeer verheugd dat er een goede opkomst is. 

Voorstelling van dhr. Aad Rispens die in het bestuur de taak van 2
e
 wedstrijdleider teamcompetitie op zich zal nemen 

en dhr. Frans Schreuder (op uitnodiging) die uitleg zal geven over hoe men verenigingen (spelers) voor de KNBB kan 

gaan winnen die alleen dagcompetitie willen spelen.     

Diverse teams worden afgevaardigd naar het NK. 

Er komt nog steeds te weinig aanvoer vanuit de verenigingen voor de Web-Site. 

Een dringend verzoek om bij het spelen van bijvoorbeeld een PK wat foto’s en kleine impressie toe te sturen naar 

Peter van Dongen die de site beheerd. 

Elk nieuws is natuurlijk welkom. 

  

Aansluitend volgt er 1 minuut stilte voor de ons ontvallen leden. 

 

2. Huldiging kampioenen  

Rick van den Enden NK 2
e
 klasse bandstoten. 

Ronald Elings (niet aanwezig) NK 3
e
 klasse driebanden klein. 

Wilbert van Dijke (niet aanwezig) NK 2
e
 klasse 38/2. 

 

Huldiging teams. 

Bloemenmarkt 2 in de B1 (naar NK) 

Baracuda 3 in de B2 (naar NK) 

De Ram 3 in de C1. 

Overall kampioen is geworden de Vosjes in de C2. 

SVW 13 in de C3 (naar NK) 

Bij de dames is De Ram kampioen geworden. 

 

3. Mededelingen bestuur. 

De fusie tussen de KVC en de KNBB is afgeblazen. 

Vanuit de leden van de KVC was er geen meerderheid voor deze fusie. 

De  C4 klasse wordt met ingang van het komend seizoen (2015-2016) weer toegevoegd als klasse in de 

teamcompetitie. 

BV Bellevue bestaat dit jaar 50 jaar. 

Dhr. Cees de Kort van deze vereniging is benoemd tot lid van verdienste van het District. 
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Betreft de volgende bestuursmededelingen: 

 

 Rookbeleid : is opgenomen in reglement KNBB. Behoeft dus niet expliciet te worden vermeld in 

Districtsreglement (DR). 

(red) 

 Vastliggend stootbal bij GH. 

Spelers is verplicht op te gaan. 

(red) 

 Maximaal op te geven teams: zie nieuwsbrief april 2015. 

 Puntentelling bij spelen PK wedstrijden met interval. 

Zie nieuwsbrief april 2015. 

 

4. Ingekomen stukken. 

Brief De Kwast. 

Ondergetekende geeft tekst en uitleg. 

Toestaan horizontaal invallen. 

Dit ingevoerd omdat er anders geen volledige competitie kan worden opgezet inzake teams komende vanuit de WBBR. 

Conform de reglementen van de KNBB was dit al toegestaan. 

Echter het district was hier in voorgaande competities van afgeweken. 

 

Horizontaal invallen. 

Het reglement van de KNBB staat onbeperkt horizontaal invallen toe. 

Wij als district hebben hier een restrictie in aangebracht door te stellen dat een speler in maximaal 2 teams in dezelfde 

klasse mag invallen. 

Niet in 2 teams uit dezelfde poules. 

 

Facturen met specificatie. 

Betreft het hier facturen van de KNBB of van het district? 

Indien van het district dan graag een specifiekere vraag. 

 

Verschillende caramboles in verschillende klassen bij hetzelfde moyenne. 

Is conform de tabel die is voorgeschreven vanuit de KNBB. 

 

Aanpassing 20% regeling. 

Welke aanpassing en waarvoor? 

 

Invulling integratie oud leden NBF/WBBR. 

Leden (verenigingen) zijn reeds geïntegreerd. 

Is ons inziens prima gegaan. 

 

5. Bestuursverkiezing. 

Aftredend : Ad Koolen en  Ton Stander. 

Beide herkiesbaar. 

Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld dus beide heren zijn weer herkozen. 

 

6. Arbitragezaken. 

Er zijn geen arbitragezaken te vermelden. 
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7. Vasstelling notulen najaarsvergadering 2014. 

De notulen worden goedgekeurd met de volgende bemerkingen: 

 

Blad 4 

Rondvraag SVW inzake financieel beleid. 

Nog steeds geen antwoord gekregen op post foute boeking ten bedrage van ± € 800,-- 

Had wel in deze vergadering (najaarsvergadering 20104) beantwoord moeten worden met een bevredigend antwoord. 

Is niet gebeurd. 

Dit als erato toevoegen bij notulen najaarsvergadering 2014. 

 

Met inachtneming van bovenstaande worden de notulen van de najaarsvergadering 2014 vastgesteld en goed gekeurd. 

 

8. Pauze. 

VZ last een pauze in van 15 minuten. 

 

9. Begroting 2015-2016. 

Opmerkingen van bv SVW en bv Willem III/De Roos. 

 

 Rest over balans? Bepaalde posten niet toereikend. Biljartpoint niet meer in begroting. 

Penningmeester: verwacht dat de opgevoerde posten toereikend zijn. 

Het is en blijft een begroting. 

Biljartpoint wordt betaald door de KNBB. 

Dit zal wel op wat langere termijn verrekend gaan worden in contributiegelden. 

 

 Meer details in financieel verslag. 

Penningmeester: de controle op de  gedetailleerd boekhouding wordt uitgevoerd door de FAC waarin u vanaf 

heden ook zetelt. 

De details worden dus door de FAC gecontroleerd. 

Het heeft geen zin om deze details voor te leggen aan de ledenvergadering. 

 

Begroting wordt vervolgens goed gekeurd. 

 

10. Mededelingen CTC en CPK. 

CPK: 

Aanmelden PK via secretariaat van de vereniging. 

Formulier is te downloaden vanaf de site van ons district. 

Aanmeldingen betreft organisatie districtsfinales moeten voor 1 juli gedaan zijn. 

 

Opmerking bv SVW: graag kenbaar maken wanneer een speler een sanctie opgelegd heeft gekregen. 

Baracuda : dhr. Koevoets heeft sanctie gekregen. Schorsingen graag mailen naar alle verenigingen. 

Zo is iedereen er van op de hoogte. 

Dhr. De Nijs: zullen we overwegen. 

 

Bv ’t Dobbertje: betreft verdeling PK’s. Nu meer lokaliteiten dus grotere verdeling? 

Dhr. De Nijs : we houden bij de indeling rekening met spelers komende vanaf de WBBR. 

Dit betreft de voorrondes. 

Bij de indeling finales hebben we hier geen grip op. 

Wel kan het zijn dat het spelen van een finale zal plaats vinden in het voormalige gebied van de WBBR en dat daar 

dan alleen spelers van de zuidkant van het district aan deelnemen. 

Of andersom. 
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CTC: 

Conform de nieuwe reglementen mag een speler voor meerdere verenigingen uitkomen in dezelfde klasse. 

In de 2
e
 helft van de competitie mogen er geen teamwijzigingen meer worden doorgevoerd. 

Een nieuwe speler bij aanvang blijft een nieuwe speler voor het gehele seizoen. 

Het moyenne van deze speler kan dus gedurende het gehele seizoen worden aangepast. 

 

Indeling poules geschiedt conform afspraak met de KNBB op postcodegebied. 

Wel dit te evalueren in de komende voorjaarsvergadering. 

 

11. Inschrijving organisatie Districts- en Gewestelijke finales 2015-2016. 

Zie mededeling CPK agendapunt 10. 

 

12. Rondvraag. 

 

bv Baracuda. 

Graag van te voren bekendmaking wie districtsfinales (teamcompetitie) organiseert. 

Dhr. Van Ijmond: is niet mogelijk. Worden pas na de districtsronde kenbaar gemaakt i.v.m. eventueel voordeel 

thuisspelen van een team. 

  

bv BVBO. 

Vanaf seizoen 2016-2017 geen kaderspelers meer in de teamcompetitie? 

Dhr. Van Ijmond : hangt nog. 

Zal nader besproken worden i de commissie breedtesport. 

 

bv SVW. 

Graag aanvangstijd organisatie PK finale op zondag aanpassen. 

Wordt voor ons erg moeilijk om  11.00 uur te beginnen. 

Hiervoor graag dispensatie. 

Dhr. Piet de Nijs : wordt besproken op komende bestuursvergadering. 

(hiervan is bv SVW reeds van op de hoogte gebracht) 

 

Heb mail gestuurd naar alle verenigingen d.d. 16-04-2015. 

Hierop geen respons ontvangen. 

 

Geen of weinig verenigingen aanwezig bij jubileum bv Bellevue. 

(2 verenigingen zijn geweest). 

Betreurt de betrokkenheid van de verenigingen bij het wel en wee van de collega verenigingen van het district. 

 

13. Sluiting. 

VZ sluit de vergadering om 22.20 uur. 

 

Aldus opgemaakt d.d. 11-10-2015 te Bergen op Zoom 

 

 

A.Stander, secretaris 

 

 


