Koninklijke Nederlandse Biljartbond
District Noord-Holland Midden

Notulen van de districtsvergadering van 16 mei 2014.
Afwezig met bericht
Afwezig zonder bericht
Plaats

De Blauwe Bal, de Onderneming, BV Vennewater, , de Diamonds, Het
Wapen van Landsmeer en de Oude Munt
Nova Vita en 't Boemeltje
Café 'de Vriendschap' in Akersloot

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.40 uur en heet de aanwezigen welkom. Hij zegt dat dit de
eerste formele vergadering van N-H Midden is en op de agenda punt 7 het jaarverslag van de
penningmeester na de pauze plaatsvindt.
2. Necrologie.
De voorzitter vraagt een minuut stilte voor de ons ontvallen leden.
3. Ingekomen stukken.
De secretaris meldt de 6 verenigingen, die zich voor deze vergadering hebben afgemeld.
4. Mededelingen bestuur.
De voorzitter meldt terug uit de KVC vergadering van 10 mei in Wijchen over de fusie KVC en KNBB.
Het geheel ziet er positief uit en de gelden worden goed beheerd. Nationaal en gewestelijk wordt op
hoofdlijnen bestuurd. Afgelopen jaar was een goed en roerig jaar. N-H Midden heeft voor deze fusie
gestemd.
5. Vaststelling huidige statuten.
• Jan Grootjen van DES vraagt naar de procuratie van de penningmeester. Dit is niet
vastgelegd, maar wordt in de vergadering bepaald op €2500,= per transactie en voor de
arbitersvereniging €1500,= . (districtsbesluit).
• Ook vraagt hij naar de stemverhoudingen. De voorzitter legt uit dat het stemrecht, als dat
daartoe aanleiding geeft, hoofdelijk gedaan kan worden. Daarbij heeft elke afgevaardigde het
aantal stemmen van het aantal geregistreerde leden.
• Hierna worden de statuten vastgesteld.
6. Vaststelling notulen najaarsvergadering 2013.
• Ron Kersten ziet graag een wijziging n.a.v. de opmerking of een finale altijd op een zaterdag
gespeeld moet worden. Het ging er meer om over hoeveel avonden een finale gespeeld mag
worden. Ook Jan Grootjen had een wijziging daar waar staat of een finale op doordeweekse
dagen gespeeld kan worden. De voorzitter legt uit dat er een soort handreiking in de maak is,
waarin veel wordt uitgelegd. Ook wordt uitgelegd dat het komende seizoen meer conform de
regels georganiseerd moet worden. Dat betekent dat geen invallers kunnen worden
toegelaten bij afbericht van spelers in de voorronden. Er zijn klachten gekomen die duiden op
een onjuist verloop van de competitie daardoor. Uitzondering kan worden gemaakt als het de
tweede avond betreft. Omdat de organisatie dan best complex wordt, kan in dat geval een
speler buiten mededinging meedoen. Wel van dezelfde of lagere klasse.
• Ron Kersten ziet graag dat wordt vastgelegd dat ruilingen binnen een week voor de aanvang
van poules of finales niet meer worden gedaan i.v.m. de voorbereidingen door de
wedstrijdleiding.
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Jan Grootjen stelt nog een vraag over de intervallen van de C3 waar de lk5/6 nu mee te
maken heeft. Dit is een aanwijzing uit het wedstrijdreglement, waarin wij weinig aan kunnen
vullen.
Na deze aanpassingen worden deze notulen goedgekeurd.
•

7. Jaarverslagen.
a. Secretaris.
Jan Grootjen vraagt naar de aantallen verenigingen en leden in 2013.De secretaris antwoordt
dat door de fusie en het vernieuwen van de software ledenadministratie deze getallen niet
bekend zijn.
b. Wedstrijdleider P.K.,
• De voorzitter zegt dat we wat magere resultaten hebben behaald. N-H M heeft dit
seizoen geen gewestelijke kampioen. Drie leden liepen het kampioenschap net mis.
• Laurens Westmaas vertelt dat voor de niet-imperatieven mogelijk 35 deelnemers zijn.
Het bestuur komt met een voorzet en de spelers voeren het uit.
• De start van het nieuwe district was lastig. Na het wegvallen van Teun hebben
Laurens en Peter het opgepakt, wat hun meerdere slapeloze nachten bezorgde. Het
opnieuw uitvinden van de gang van zaken en het aanmaken van nieuwe bestanden
was een hele klus waarbij we veel steun gehad hebben van Freek Bot en
medewerking van de verenigingen. Onze opvolger John zal tegen soortgelijke
problemen aanlopen. Bijvoorbeeld als bij een poule van 6 spelers er 1 afvalt werd er
aangevuld met een speler van de thuisspelende vereniging. Dit kan wel als er tijdens
het toernooi een uitvaller is mits hij hetzelfde gemiddelde speelt. Nieuwe spelers
moeten het clubmoyenne overleggen.
• Ron Kersten zegt dat ruilen tot een week voor de start beperkt moet worden.
• Joop Scheffer (OBIS) meldt dat zijn vereniging met 5 leden problemen heeft met de
arbitrage en de barbediening als het rooster naar voren verplaatst wordt. Peter
antwoord hierop dat we hierover te laat geïnformeerd zijn.
c. Teamcoördinator Klaas Popken leest zijn verslag voor en deelt de bekers uit aan de
vertegenwoordigers van de betreffende vereniging. Ook deelt hij mede dat de volgende
uitreiking van de bekers op de wedstrijdleidersvergadering zal plaatsvinden.
d. Namens de Arbitersvereniging leest Sjaak Bleeker het verslag voor.
8. Pauze.
9. Verslag penningmeester.
• Jan Grootjen van DES merkt op dat de contributie over 6 maanden wordt gerekend en de
inkomsten pk en team per 12 maanden. Dat is correct legt de penningmeester uit.
• Vervolgens komt Jan op de posten voor de arbitersvereniging. Hier volgt een uitgebreide
uitleg over de kosten en hoe die ontstaan zijn. Hierop volgt een discussie over de arbitrage
en de vergoedingen. Ron Kersten (OOW) heeft het voorstel om alleen de hogere klassen door
de arbitersvereniging te laten leiden en de lagere door clubarbiters. Peter raadt dit af omdat
alle klassen gelijkwaardig zijn. Eelco onderschrijft dit. Omdat de discussie langdurig kan
worden, stelt de voorzitter voor om een commissie in te stellen die aan het bestuur een
voorstel doet. Deze commissie wordt gevormd door: Andre van der Elst van DHC, Jan Hans
Berg en Ron Kersten. Zij zullen ook de belangen van de arbiters daarin meenemen. Hierna
wordt decharge verleend.
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10. Verslag kascommissie, decharge bestuur en aanwijzing kascommissie 2015.
De kascommissie heeft geen dubieuze posten aangetroffen en verleent dus decharge aan het
bestuur. De kascommissie 2015 zal bestaan uit een vertegenwoordiger van ABC Assendelft en Aker
'97 met als reserve de Band.
11. Behandeling begroting 2014-15.
De begroting wordt na een korte verklaring van de penningmeester goedgekeurd.
12. Bestuursverkiezing.
• Piet Nordmann neemt afscheid als secretaris en wordt bedankt met een bos bloemen.
• John Hessing en Rob Oliemans (niet aanwezig) worden voorgedragen respectievelijk als WLPK en tweede WL-PK/teamcoördinator als bestuurslid.
• Noch uit de aanmeldingen noch uit de vergadering is een kandidaat voor het secretariaat. De
voorzitter vraagt de vergadering hier nog nadrukkelijk naar te zoeken omdat het zich niet
vanzelf gaat regelen. Binnen het bestuur zullen geen dubbelfuncties meer worden
aangegaan.
13. Verdeling van de finales seizoen 2014-15.
Districtsfinales:
• Lkh Diamonds
• Lk1 Onder Ons
• Lk2 DVO
• Lk3 De Band
• Lk4 BVK
• Lk5 De Blauwe Bal
• Kader Rappel/Musketiers (Westrop)/WBV
• Bk1 DJP
• Bk2 WBV
• Bk3 OBIS
• Bk4 Exelsior
• Bk5 DES
• Dg2 SVA (eventueel in combi met DOM of Boemeltje)
• Dg3 Waterland
• Dkh Lang Rond (onder oorbehoud)
• Dk1 WBV
• Dk2 Aker 97
• Dk3 Lang Rond

Gewestelijke finales:
• Bk5 WBV
• Lk5 De Blauwe Bal
• Dk3 DHC
• Lk2 WBV of Diamonds
14. Rondvraag.
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•
•
•

André van der Elst merkt op dat degradatie en teamspel conflicten kunnen geven. Dat wordt
door de wedstrijdleiding uitgelegd
Laurens Westmaas bedankt Peter van der Weert en andersom. Volgt applaus voor de heren
die de wedstrijdleiding met zoveel energie hebben waargenomen.
Klaas Popken doet nog zijn beklag over een nieuwe speler die onjuist is ingeschaald. Dit
heeft alles te maken met een aanvang moyenne. Dat zal in het vervolg met clubmoyennes
worden aangetoond.

15. Sluiting.
De voorzitter bedankt de vergadering voor het resultaat en vraagt ondersteuning voor het bestuur.
Piet Nordmann
Secretaris
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