Koninklijke Nederlandse Biljartbond
District Noord-Holland Midden

Notulen van de districtsvergadering van 29 mei 2015.
Afwezig met bericht

Afwezig zonder bericht
Plaats

Stadhuis van Amsterdam, ’t Stetje, Vennewater, Lang Rond, DES,
Nova Vita, Onder Ons (Castricum), Telstar, VKG en De Diamonds
De voorzitter Eelco Hoff wegens vakantie.
’t Boemeltje, De Jonge Prins, De Oude Munt
en de verenigingen in oprichting: Parelhof en Vredeburg
Biljart Centrum “Om de Noord” in Wormerveer

1. Opening
De vice-voorzitter, Peter van de Weert, opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen
welkom.
2. Necrologie.
De voorzitter vraagt een minuut stilte voor de ons ontvallen leden. Jan Visser wordt bij naam
genoemd, bondsridder met gouden speld en 40 jaar secretaris van het District Alkmaar.
3. Ingekomen stukken.
• Er zijn 10 berichten van verhindering voor deze vergadering binnen gekomen.
• André v.d. Elst (DHC) heeft gereageerd dat de stukken voor deze vergadering te laat
verzonden zijn.
4. Mededelingen bestuur.
Door Eelco Hoff schriftelijk: Het eerste hele seizoen laat een positieve indruk achter; misschien gaat
de samensmelting minder snel dan gewenst, maar we weten elkaar goed te vinden als het gaat om
aanpassingen.
Ondanks het afblazen van een fusie tussen de KNBB en de Vereniging Carambole blijven we
voorlopig onderdeel van de KNBB naast Driebanden, Snooker en Pool.
Hij vraagt zich af, of wij ons als district een mening moeten vormen over een eventuele fusie.
Twee verenigingen hebben helaas moeten besluiten te stoppen, vanwege verminderde
ledenaantallen. Daarentegen hebben we ook twee nieuwe verenigingen kunnen verwelkomen (zie
6a).
5. Vaststelling notulen Districtsvergadering van 16-05-2014.
• André v.d. Elst (DHC) had zitting in de aangestelde commissie van 3 man betreffende de
arbitersvereniging en heeft intensief gecorrespondeerd met Eelco Hoff. Hij vond de ontvangen
reactie op 18 aug 2014 te laat. Twee van de drie mensen hebben zich wegens tijdgebrek
teruggetrokken. Het bestuur heeft daarop besloten de zaak zelf ter hand te nemen en
A. v.d. Elst wordt bedankt voor zijn bemoeienissen tot dan toe.
•

Er zijn geen op- en aanmerkingen op de notulen. Deze kunnen ongewijzigd als goedgekeurd
op de website.

Pagina 1 van 4
District Noord-Holland Midden, onderdeel van de K.N.B.B. vereniging Carambole.

Koninklijke Nederlandse Biljartbond
District Noord-Holland Midden

6. Jaarverslagen.
a. Secretaris.
De Blauwe Bal en De Onderneming zijn dit jaar gestopt als vereniging.
Er zijn ook twee verenigingen aangemeld bij ons district. DV Parelhof in Heerhugowaard en
Vredeburg in Limmen.
b. Wedstrijdleider P.K.
De wedstrijdleider PK, John Hessing, prijst de samenwerking met de PK wedstrijdleiders van
de verenigingen.
Er zijn 6 finalisten doorgedrongen tot de Nederlandse kampioenschappen:
e
Driebanden klein
klas 2
F. Hoepermans werd 3
e
Kader 57/2
klas Hfd
A. Peereboom werd 2 (niet imperatief)
e
Kader 38/2
klas 3
S. Velthoven werd 6 (niet imperatief)
e
Driebanden groot
klas 3
P. Rijkenberg werd 5
e
Bandstoten
klas 5
G. Moraal
werd 4
Driebanden klein
klas 1
J. Gieskens
werd Nationaal kampioen !
M.i.v. het afgelopen seizoen krijgen PK afgevaardigden (imperatieve spelsoorten) en de
afgevaardigde teams voor een NK, een financiële beloning van € 100,- i.p.v. een tinnen
schaal.
e
Er is gestemd over de 2 persoon die naar de GF mag. De vergadering wil het houden zoals
het was. Naast de kampioen gaat degene met het hoogste moyenne dus weer naar de GF.
John werkt thans aan een document ‘handleiding voor de PK’s’.
Er is een wedstrijdleidersoverleg geweest in voor de zuidelijke helft. Volgend jaar zal het voor
het gehele district gezamenlijk gehouden worden.
John meldt verder dat het vooruit spelen van de LK5 en -4 en DK3 en -2 dit jaar voor het laatst
is. Wegens de verdergaande automatisering zal het seizoen in de toekomst pas starten in
september.
John verzoekt de verenigingen om de speeldata van de finales zo snel mogelijk aan hem door
te geven, in verband met het toewijzen van de arbiters.
Alle inschrijvingen dienen voor 15 juni aangeleverd te zijn.
c. Teamcoördinator Klaas Popken leest zijn verslag voor.
Het afgelopen jaar waren er 79 teams ingeschreven en de competities zijn prettig verlopen.
Op het eind heeft 1 wedstrijd in de C1 niet plaats kunnen vinden en dit heeft voor de nodige
complicaties gezorgd.
Dit jaar is voor het eerst alles in Biljartpoint verwerkt.
De teams liepen dit jaar voor het eerst tegen het verschijnsel “automatische aftrek van
partijpunten” aan.
De prijzen voor de winnende teams zijn op de teamleidersavond uitgereikt aan:
Driebanden groot A:
Hazefelder-1
Driebanden B1:
Lang Rond-1 en VKG-1
Driebanden B2:
Obis-1 en De OudeMunt-1
Libre C1:
De Musketiers-1
Libre C2:
DVO-3 en BVK-1
Libre C3:
WBV-7
Het C1 team van de Musketiers gaat op 27 juni in de Landsfinale mee spelen in Nieuwegein.
Vooruitblik voor het komende seizoen:
De interval tabellen voor het nieuwe seizoen zijn (landelijk) gewijzigd.
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Bij overschrijding van het moyenne van 15 in de C1, dient men Libre (grote-hoek) te spelen.
De exacte regels hiervoor staan op de site en reglementen van KNBB Carambole.
Bij meerdere teams van één vereniging in dezelfde klasse, zullen deze in de eerste 6 weken
v.d. competitie(helft) gepland worden.
In de noordelijke helft van het district zal ook weer een C3 poule komen.
Max. 4 wedstrijden plannen in de laatste 4 weken. (bij stemming aangenomen)
Een niet gespeelde wedstrijd met 0-0 inboeken in Biljartpoint, tenzij er sprake is van onwil bij
één van de teams. (bij stemming aangenomen, mits niet strijdig met de KNBB reglementen).
Alle inschrijvingen voor de teams dienen voor 15 juni aangeleverd te zijn.
d. Namens de Arbiters Vereniging, leest secretaris Sjaak Bleeker het verslag voor. Sjaak pleit
voor het opstarten van een nieuwe cursus Clubarbiter, wegens de vrij hoge gemiddelde
leeftijd van het huidige corps.
De A.V. heeft in de persoon van Piet Springer een nieuwe voorzitter gekregen.
Peter v.d. Weert zal het komende jaar de inzet van de arbiters actief coördineren.
Ton van Gerven (WBV) merkt op dat promotie op de clubavonden mogelijk meer mensen over
de streep kan trekken om aan een cursus deel te nemen.
e. Verslag penningmeester.
• De penningmeester, Peter v.d. Weert, merkt op dat er door een foutieve celverwijzing
aanvankelijk een foutje in de rapportage zat, waarvoor excuses.
• George Bult heeft een vraag over de gestegen bankkosten. De penningmeester meldt
dat de rekening in het afgelopen seizoen daarom al overgezet is naar de SNS bank.
• Jan van Diepen (BVK) merkt op dat bij het aantal PK’s x het bedrag geen aantal is
ingevuld. De penningmeester merkt op dat sommige leden lid van meerdere
verenigingen zijn. De afdracht voor deze leden wordt dan verdeeld over de
verenigingen waarvan zij lid zijn.
• Paul Hulshout (WBV) vindt de ingeschatte rente inkomsten netjes. (SNS geeft
inderdaad een hogere rente dan de voorgaande bank)
f. Begroting 2015-2016
De penningmeester heeft gecalculeerd dat de districtscontributie de eerste paar jaar verlaagd
kan worden van € 14,00 naar € 12,00 ,ingaande 2015-2016, wegens het hoge eigen
vermogen.
Het is een optie om de vergoeding aan de organiserende verenigingen van een DF met
€ 10,00 te verhogen. In de nog te publiceren handleiding van de WL-PK zal dit ook nader
uitgewerkt worden.
Sjaak Bleeker deelt mede dat de vergoeding aan de arbiters gewijzigd gaat worden.
Het districtsbestuur droeg een vast en een variabel bedrag af aan de arbitersvereniging. Dat
wordt nu één vast bedrag. De vergoeding per partij is niet vast. Is afhankelijk van hoeveel
"partijen" zijn geteld en het vermogen van de kas van de arbitersvereniging. Het streefbedrag
is € 5,00 maar kan licht variëren. Dit kan dus pas aan het einde van het seizoen worden
vastgesteld/ berekend.
Piet Springer (Edam) vraagt of de KNBB (carambole) contributie gaat stijgen. Deze bedraagt
nu € 27,00 en kan volgens de penningmeester licht gaan stijgen.

7. Verslag kascommissie, decharge bestuur
De kascommissie, bestaande uit Leo Kleyn van ABC Assendelft en Piet Weber van Aker ’97 hebben
de boeken gecontroleerd en geen onrechtmatigheden aangetroffen.
De kascontrole commissie verzoekt de vergadering decharge te verlenen aan het bestuur.
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8. De kascommissie 2016 zal bestaan uit een vertegenwoordiger van Aker '97 en De Band met als
reserve ‘t Boemeltje.
9. Pauze.
10. Bestuursverkiezing.
• De aftredende wedstrijdleider teams, Klaas Popken, wordt onder applaus herkozen.
• Het aftredende bestuurslid en webredacteur, Laurens Westmaas, wordt ook onder applaus
herkozen.
• Dooitze Nauta wordt voorgedragen als secretaris en als zodanig gekozen.
11. Verdeling van de finales seizoen 2015-2016.
Districtsfinales:
LKh De Diamonds
BK1 WBV
LK1 Hazefelder
BK2 Onder Ons Castricum
LK2 Waterland
BK3 OBIS
LK3 BVK
BK4 De Band
LK4 DHC
BK5 WBV
LK5 DES
K38/2-3e De Musketiers
Kader (district) ??

DKh Aker ‘97
DK1 Mac Power
DK2 DV Lang Rond
DK3 De Stille Kracht
DG2 SVA + ‘t Boemeltje
DG3 DV Lang Rond

Gewestelijke finales:
LK1 OOW
LK4 WBV

DKh DV Lang Rond

BK2 Aker ‘97

12. Rondvraag.
• Henk Levering (Aker ’97) meldt dat hun lokaliteit beschikbaar is voor het houden van een
Gewestelijke teamfinale.
• BVK en WBV stellen ook hun lokaliteit beschikbaar voor een teamfinale.
• Wim van Westrop merkt op dat hij Freek Bergers graag vermeld had zien staan in de uitslag
van de finale BK1 in het district, waarvoor maar 7 deelnemers waren. Freek heeft hierbij wel
e
als 8 man (buiten mededinging) meegedaan.
• Henk Levering vraagt of de dagbladen v.h. NHD weer geïnformeerd kunnen worden. Laurens
Westmaas zegt toe deze vorm van PR of zich te nemen. Info dient gestuurd te worden naar
de ‘redactie sport’.
• Ton van Gerven merkt op dat je ook een account bij “dichtbij.nl” zou kunnen openen.
• Klaas Popken vertelt nog over ontvangen informatie van de Commissie Breedtesport voor het
seizoen 2016-2017 waarbij mogelijk meer PK klassen met intervallen gaan werken. Info volgt
t.z.t.
13. Sluiting.
De (vice)voorzitter bedankt de vergadering voor haar inbreng en sluit de vergadering om 21.20 uur.
Dooitze Nauta
Secretaris KNBB-NHM
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