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 Notulen najaarsvergadering 

18 december 2019 
KNBB District West Brabant 
In: De Graanbeurs Fijnaart 

Opkomst: 
  

Uitgenodigd:   62 Verenigingen. 

Aanwezig: 36 Verenigingen. 

Afwezig met kennisgeving: 7 Verenigingen. 
Afwezig zonder kennisgeving: 19 Verenigingen. 

 

 

 

1: Opening door de Voorzitter.   

 

De Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom, speciaal de 
jeugdspelers 

 

Agendapunten 13 en 5 worden gewijzigd in agendapunten 5a en 5b. 

 

De competitie is ondertussen over de helft en verloopt naar zijn mening goed. 

 
Aansluitend volgt er 1 minuut stilte voor de ons ontvallen leden. 
 
2: Mededelingen van het bestuur. 
 
De bondscontributie zal met ingang van seizoen 2020-2021 verhoogd worden van €28 naar € 30. 
 
Bij de persoonlijke kampioenschappen op districtsniveau wordt nu de uitslag naast punten medebepaald 
door het % caramboles. Na veel discussie hierover wordt dit met ingang van volgend seizoen aangepast 
naar % moyenne. 
 
3: Ingekomen stukken. 
 
Er is een brief binnengekomen met betrekking tot het verloop van de competitie van De Poedels, die zal 
worden behandeld bij agendapunt 7. 
 
Er zijn afmeldingen binnengekomen van De Coop, Smerdiek, Met Shmaak, Dorps Koffiehuis, Brugmans 
Biljarts, BRC Gesellies, Real Biljartbal, De Kroon Roosendaal, WWV/Krijnen,  
De Kastanje. 
 
4: Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2019. 
  
De notulen worden pagina voor pagina doorgenomen. Er zijn geen vragen of opmerkingen over. 
De notulen worden daarom goedgekeurd met dank aan de notulist. 
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5a: Jeugd. 
 
De voorzitter vraagt Jean Paul Rens wat meer te vertellen over hoe het momenteel er voor staat bij de 
Jeugd. 
Jean Paul: 
Niet alle jeugdspelers zijn lid van SVW, maar ook nog van JBV Amorti. 
Op dit moment zijn er 9 jeugdleden in ons district, waarvan er 7 een onderlinge individuele competitie 
spelen, enkelen spelen in de seniorencompetitie ondanks dat ze qua leeftijd nog bij de jeugd zouden 
kunnen spelen. 
 
Natuurlijk willen we graag dat er weer meer jeugd zal gaan biljarten, geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden bij SVW, JBV Amorti of het district bestuur. 
 
Het is de bedoeling om volgend seizoen een goede competitie te organiseren, nu spelen alle spelers 3 x 
individueel tegen elkaar en dat is zo goed als klaar. 
 
In het voorjaar is het plan om een nederlaagtoernooi te organiseren waaraan alle jeugd kan deelnemen 
bij SVW, JBV Amorti of elke locatie die geïnteresseerd is. Het toernooi zal in teamverband worden 
gespeeld. 
 
Enkele weken geleden zijn de Nederlandse kampioenschappen Libre 1e klas voor jeugd gespeeld 
waarbij de 1e plaats werd behaald door Stephan Kortsmit, de 2e plaats door Merijn van Nispen en de 3e 
plaats door Sharon Radings. Zij zijn aanwezig en krijgen van de voorzitter een kleinigheid namens het 
district. 
 
5b: Bestuursverkiezing 
 
Onze secretaris Ton Stander is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten voor deze 
functie aangemeld, daarom wordt Ton automatisch zonder bezwaren herkozen in het bestuur. 
 
6: Arbitragezaken district. 
 
Er zijn geen arbitragezaken. 
 
7: mededelingen CTC en CPK. 
 
CTC 
 
Er is een brief binnengekomen van BV de Poedels, waarin zij voornamelijk de volgende problemen naar 
voren brengen: 

- Door de indeling op sterkte en het loslaten van de indeling op postcode worden de reisafstanden 
veel te groot. 

- Gevolg daarvan is ook dat biljarters veel te laat thuiskomen. 
- Door indeling op sterkte zouden de beste ploegen niet in aanmerking komen door te gaan naar 

vervolg kampioenschappen. 
Bij het toetreden tot de KNBB West Brabant zou toegezegd zijn dat de verenigingen van de voormalige 
WBBR bij elkaar in de poule-indeling zouden blijven. 
 
Over deze onderwerpen ontstaat een uitgebreide discussie waarbij punten als vergrijzing, kleiner worden 
van het ledental, de manier en mentaliteit waarop leden met situaties omgaan,  
8 spelers op de lijst en geen team van 3 of 4 kunnen opstellen. 
 
Uiteindelijk wordt vastgesteld dat het moeilijk is om de ingezette weg van indelen van de competitie 
terug te draaien. 
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Daarop wordt voorgesteld om volgend seizoen ook in de C4 met 3 spelers te gaan spelen of indien 
mogelijk met poules met teams van 3 spelers en poules met teams van 4 spelers. 
Omdat enkele jaren geleden na enquête besloten is om in de C4 met 4 spelers te blijven spelen, zal 
binnen het bestuur worden overlegd of hierover een nieuwe enquête zal worden gedaan. 
 
Overige mededelingen van CTC: 
 
Volgend jaar zal ook in de C3 worden ingedeeld op sterkte. 
Op dit moment dienen spelers die als vast zijn opgegeven in de B1 en de B2 tenminste 10 wedstrijden 
hebben gespeeld in de competitie seizoen 019-2020. Zo niet, worden alle wedstrijden van betreffende 
speler als verloren beschouwd met 0 punten en gaan alle punten naar de tegenstander. Dit zal in het 
volgend seizoen ook van toepassing zijn in de alle C-klassen. 
Op dit moment wordt toegestaan dat spelers lid zijn van meerdere verenigingen en ook voor die 
verenigingen uitkomen in dezelfde klasse. In het district reglement is dit geregeld. Daar zij niet mogen 
uitkomen in dezelfde poule zou dit geen probleem moeten zijn. Echter bij de aanmelding van teams is 
nog niet bekend in welke poules teams worden ingedeeld. Voor de CTC is het niet te doen om dit 
allemaal te gaan controleren en de verenigingen tonen geen initiatief wanneer blijkt dat een speler is 
ingedeeld voor 2 verenigingen in dezelfde poule. Het blijkt dat dit op dit moment wel het geval is en er 
worden vragen over gesteld. 
Het bestuur gaat bekijken hoe dit voor volgend seizoen aan te pakken. 
 
CPK 
 
Dit jaar zijn grote wijzigingen doorgevoerd in de persoonlijke kampioenschappen. Om deze goed te 
kunnen verwerken is door KVC het pakket Biljartprof aangeschaft, waarvan het de bedoeling is dat alle 
districten daar mee gaan werken. Dit programma heeft een massa aan opstartproblemen. Onze district 
wedstrijdleiders zijn er toch mee gaan werken en helpen daarmee alle problemen op te lossen. 
 
Het afmelden voor voorwedstrijden en finales is schrikbarend. 
Vanuit de vergadering komt het voorstel om sancties op te leggen voor afmelden. Het bestuur zal zich 
hierover beraden.  
De voorzitter geeft aan dat hierin ook een grote verantwoordelijkheid ligt bij de besturen van de 
verenigingen. Zij moeten zorgen voor een goed systeem van aanmelden voor competitie en PK binnen 
de vereniging en spelers er op aanspreken of zelf sancties nemen wanneer spelers zich niet aan 
afspraken houden. 
 
Gevraagd wordt of de 10/20 % regeling nog bestaat. Deze is afgeschaft met ingang van het nieuwe PK-
systeem. 
 
Mogen Belgische spelers deelnemen aan de PK in Nederland? 
Dit is geregeld binnen de reglementen. Officieel mag je slechts deelnemen aan PK in 1 land. Dit wordt 
echter nooit of nauwelijks gecontroleerd. Belgische spelers kunnen daarom gewoon meedoen aan PK’s 
in Nederland. 
 
8: Pauze. 
 
9: District reglement. 
 
Er zijn op dit moment geen vragen of opmerkingen met betrekking tot het district reglement. 
 
10: Verslag FAC. 
 
De commissie FAC heeft een verslag opgesteld van bevindingen en adviezen. 
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Resumé van het verslag: 
- Er ontbraken facturen van een grote vereniging. 

Alles hieromtrent was wel goed verwerkt in de administratie 
- Er zijn 2 banken, dit brengt onnodige kosten met zich mee, advies 1 bank opzeggen. 
- Post reiskosten bedraagt 10 % van de begroting, dit wordt als hoog beschouwd en geadviseerd 

wordt een deel van deze kosten elders te verhalen. De kosten zijn overigens wel terecht. 
- Er staat nog een post voor portokosten, dit is niet meer nodig met de huidige digitale 

mogelijkheden. 
- Er zijn vragen over de inrichting van de administratie, die kan duidelijker en uitgebreider. 

Na uitleg door de penningmeester was alles duidelijk en akkoord. 
 

Advies: 
De functie van voorzitter en penningmeester in 1 persoon wijzigen. 1 zware functie per persoon is 
moeilijk genoeg en er is volgens FAC wel iemand anders in het bestuur bekwaam om de functie van 
penningmeester op zich kan nemen. 
 
De FAC stelt vast dat door de penningmeester een correcte en sluitende administratie is op gesteld en 
complimenteert hem hiervoor. Er wordt voorgesteld de penningmeester te dechargeren, wat gebeurt. 
De voorzitter geeft vervolgens aan zelf na te denken over het neerleggen van de functie van voorzitter 
in de nabije toekomst, gezien zijn inmiddels bereikte leeftijd van 75 jaar. 
 
11: Financieel verslag 2018-2019. 
 
Mede door de uitgebreide uitleg, gedaan door de FAC, zijn er geen vragen of opmerkingen over het 
financieel verslag 2018-2019 en worden dus goedgekeurd. 
 
12: Verkiezing FAC. 
 
De FAC voor de volgende controle zal bestaan uit Frans van Nispen en Marco Weeland. 
 
14: Rondvraag. 
 
Wilbert van Dijke: Wat gebeurd er met het geld dat wordt gespaard binnen het district? 
Onze begroting is zodanig dat er na afloop van een seizoen geen (grote) overschotten zijn. Wat er 
overblijft wordt ingezet in het volgende seizoen. 
 
Wilbert van Dijke: Hij stelt vast dat er weinig belangstelling is van besturen voor de PK finales van 
vooral de nationale klassen. Afgelopen week heeft op 1 locatie de NK plaatsgevonden van libre extra 
klas, overgangsklas en topklasse. Hij heeft daar niemand gezien van zowel district, gewestelijk of 
nationaal bestuur. 
De voorzitter geeft aan, sprekend voor het district bestuur, dat je niet van die mensen kan verwachten, 
dat ze, naast al het vele werk dat ze al verrichten, ook nog eens overal in het land, de Nederlandse 
kampioenschappen gaan bezoeken. Dat is wel heel erg belastend. Hij vindt dat die 
verantwoordelijkheid toch vooral moet worden gezocht binnen de eigen vereniging. 
 
Frans van Nispen neemt het woord om het volledige bestuur te bedanken voor hun inzet in het 
afgelopen jaar. 
 
15: Sluiting. 
 
De voorzitter sluit de vergadering na iedereen prettige feestdagen en een gezond, voorspoedig en 
sportief 2020 te hebben gewenst. 
 
Aldus opgemaakt te Bergen op Zoom op 20 december 2019, namens bestuur, door plaatsvervangend 



Blad 5  

notulist Peter van Dongen. 


