Koninklijke Nederlandse Biljartbond
District Noord-Holland Midden

Notulen van de districtsvergadering van 30 mei 2016.
Afwezig met bericht
Afwezig zonder bericht
Plaats

Telstar, Vennewater, De Stille Kracht
De wedstrijdleider-PK John Hessing wegens vakantie
’t Boemeltje, De Musketiers, Parelhof en De Vrijbuiters
“Het Wapen van Assendelft”

1. Opening
De voorzitter, Eelco Hoff, 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.
3. Ingekomen stukken.
• Er zijn 3 berichten van verhindering voor deze vergadering binnen gekomen.
• Een ingekomen stuk van WBV betreffende 5 punten over PK wedstrijden en –finales.
PK wedstrijden niet meer met intervallen.
Besloten is om dit seizoen het voorstel v.d. CBC, van na de enquête, aan te houden.
Moyenne behaald in het team niet mee laten tellen voor PK.
De landelijke regels aanhouden; bovendien is het team moyenne vaak over meer dan
6 wedstrijden behaald.
Districtsfinales graag geheel in het weekend en op 4 biljarts houden.
Het district laat de verenigingen vrij hoe ze dit gaan organiseren.
De termijn van de voorwedstrijden weer terug na 2 weken brengen.
Inmiddels heeft de WL-PK de standaard doorlooptijd weer naar 2 weken gebracht.
•

•

Een ingekomen mail van Excelsior betreffende LK-5 met intervallen.
Er was een speler die 233 van de 234 car. gemaakt heeft en toch maar 4 punten had. Als je 1
partij verloren en hebt en de rest allemaal remises kom je al hoger uit. Ook het aantal te
maken caramboles is soms onjuist geweest.
Vraag: moeten sommige poules overgespeeld worden of laten we het zo?
Dit zal aan John voorgelegd worden.
Klaas Popken spreekt evengoed z’n waardering uit voor de inzet van de WL-PK.
Leon Wezepoel-OBIS zou graag zien dat in de klasse gespeeld met intervallen, iemand met
een behaald moyenne-stijgingspercentage van >120%, niet mee mag doen aan de finale.
In principe is alles dichtgetimmerd in de “Instructie Persoonlijke Kampioenschappen
volgens het Interval systeem” uitgave 01-aug-2015.

4. Mededelingen bestuur.
Er is een verkennend gesprek met het district Amsterdam (200 leden) geweest.
5. Vaststelling notulen Districtsvergadering van 29-05-2015.
• Henk Meester van De Oude Munt meldt dat hij zich wel schriftelijk afgemeld had voor de
districtsvergadering op 29-05-2015.
• Ton van Gerven merkt op dat vorig jaar genotuleerd was dat het vooruit spelen van PK
wedstrijden toen voor het laatst zou zijn, maar dat is ook nu weer aan de orde. Dit komt omdat
de integratie van de PK’s in Biljartpoint, nog niet gerealiseerd is. We moeten ons ook nu weer
aan de landelijke wedstrijdkalender houden.
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•

Willem van Westrop vind dat het jammer dat de DG2 niet doorgegaan is. Deze klasse zou
door SVA en ‘t Boemeltje georganiseerd worden. Hij had graag gezien dat de spelers tijdig op
de hoogte gebracht waren, zodat er iemand of een groep van spelers dit hadden kunnen
overnemen van voornoemde verenigingen.

Er zijn verder geen op- en aanmerkingen op de notulen. Deze kunnen ongewijzigd als goedgekeurd
op de website.
6. Jaarverslagen.
a. Secretaris.
Het aantal verenigingen is hetzelfde gebleven. Het ledental liet een kleine stijging zien.
Vraag van Rob Koning: Is de nieuwe vereniging Vredeburg nog wel actief?
Antwoord: Zij hebben hun verenigingsnaam veranderd in De Vrijbuiters en spelen in
Beverwijk.
b. Wedstrijdleider P.K. (Het verslag is voorgelezen door Eelco Hoff)
Er zijn 7 finalisten doorgedrongen tot de Nederlandse kampioenschappen:
e
Libre klein
klas 5
Jan Noorman
werd 3
e
Libre klein
klas 4
Frits Boshoven
werd 2
Libre klein
hoofdklas
Janhans Berg
werd 2e
Driebanden klein
klas 3
Vincent Steijger
werd 2e
Driebanden klein
klas 2
Fatih Ilgün
werd 2e
Driebanden groot
klas 2
Jan Gieskens
werd 7e (Niet imperatief)
e
Bandstoten klein
klas 1
Robin Bastiaan
werd 3 (Niet imperatief)
e
Kader 57/2
klas 1
Robin Bastiaan
werd 3 (Niet imperatief)
Er waren 592 inschrijvingen. Het aantal opgelegd sancties was hoog met 11 stuks.
e
Nieuw was het intervalsysteem voor Libre klein 5 klas.
Alle nieuwe inschrijvingen dienen dit jaar weer voor 15 juni aangeleverd te zijn.
c. Teamcoördinator: Eelco Hoff meldt dat Jim v.d. Starre deze taak in juli 2015 tussentijds van
Klaas Popken overgenomen heeft maar Jim kon het seizoen, om gezondheidsredenen, niet
afmaken.
Eelco heeft daarom het laatste stuk met de aansturing naar de gewestelijke ronde gedaan.
Het afgelopen seizoen waren er ca. 90 teams ingeschreven.
De prijzen voor de poulewinnaars zijn op de teamleidersavond op 8 april reeds uitgereikt aan:
Driebanden groot A:
Hazefelder-1
Driebanden B1:
Aker ’97-1 en DJP-1
Driebanden B2:
WIK-1 en WBV-3
Libre C1:
‘t Stetje-1
Libre C2:
Diamonds-4 en Waterland-5
Libre C3:
’t Stetje-2, Waterland-7 en WBV-8
De gewestelijke ronde met kwalificaties, halve- en hele finales is inmiddels afgerond.
Het C3 team van ‘t Stetje mag op zondag 26 juni meespelen in poule-1 van de Landsfinale in
Nieuwegein.
Alle inschrijvingen voor de teams dienen voor 1 juli aangeleverd te zijn.
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d. Arbiters Vereniging: De voorzitter Piet Springer leest het jaarverslag van de secretaris Sjaak
Bleeker voor.
Het is een stabiel jaar geweest waarbij de arbitersplanning voor nagenoeg het hele seizoen
vroegtijdig inzichtelijk was. Deze coördinatie is dit jaar voor het eerst verzorgd door Peter van
de Weert.
Afgelopen voorjaar is er een cursus gewestelijk arbiter (niveau 3) afgerond in Alkmaar.
In oktober 2016 gaat er een nieuwe cursus Clubarbiter van start en deze zal in Wormerveer
gehouden worden. Er zijn nog plaatsen vrij en het bestuur van de AV neemt graag contact
met geïnteresseerde leden op.
Ruud Slotboom bedankt namens Hazefelder de bereidwilligheid binnen het arbiterscorps om
tijdens de districtsfinales ook het schrijven over te nemen.
e. Verslag penningmeester: (balans en staat van baten en lasten).
Jan Holvast heeft een vraag waarom op pag. 3 de post ‘arbitersvereniging’ van € 4757 in
2014 naar € 1500 in boekjaar 2015 gegaan is.
Antwoord: In 2014 is er een extra donatie aan de arbitersvereniging gedaan en de vaste
vergoeding van € 3000 per jaar wordt normaal in twee gelijke delen uitbetaald.
In het afgelopen seizoen had de eerste betaling van € 1500 in dec. 2015 plaats moeten vinden
maar is pas in jan 2016 gedaan. Dit geldt ook voor de vergoeding aan de bestuursleden.
f. Begroting 2016-2017:
Vraag van Jan Grootjen: Zitten de declaraties ook geïntegreerd in de bestuursvergoedingen?
Antwoord: Ja dat is in de begroting zo. Bij de baten en lasten staan de declaraties apart
gespecificeerd.
Vraag Excelsior: Er is naast de vaste bijdrage van € 3000 voor de arbitersvereniging nog een
uitgave voorzien t.b.v. € 300; wat is dat?
Antwoord: Dat is om de arbiterscursus mogelijk te maken.
7. Vaststelling contributie en overige bijdragen:
Het bestuur stelt voor om de districtscontributie op het eerder verlaagde bedrag van € 12,- te houden.
Tevens stelt het bestuur voor om voor het komende jaar de teaminschrijvingen voor één jaar gratis te
maken. Beide voorstellen zijn onder applaus goedgekeurd.
8. Verslag kascommissie, decharge bestuur
e
e
De kascommissie, bestaande uit Piet Weber van Aker ’97 (2 keer) en Leon Takes van De Band (1
keer) hebben de boeken gecontroleerd en geen onrechtmatigheden aangetroffen. Beide heren waren
verhinderd om op de vergadering aanwezig te zijn wegens voorwedstrijden en werk. Namens Piet
Weber leest Henk Levering de bevindingen voor. De kascontrole commissie verzoekt de vergadering
decharge te verlenen aan het bestuur.
9. De kascommissie die in 2017 over boekjaar 2016 rapporteert, zal bestaan uit een
vertegenwoordiger van De Band en BVK met als reserve ??????.
11. Goedkeuring Districtscompetitiereglement
Het landelijke CR biedt ruimte om in een eventueel Districtscompetitiereglement aanvullingen vast te
leggen.
Dit concept Districtscompetitiereglement was al besproken in de teamleidersvergadering.
Vraag van Jan Holvast: onder 2b staat “niet overdraagbaar” en dat lijkt strijdig met 4 onderaan “zowel
de teamleider als zijn vervanger mag invoeren”.
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Antwoord: Het gaat om de verantwoordelijkheid.
Holvast: Twee intervallen verhoging bij een dubbelpartij te zwaar voor lagere spelers?
Besluit v.d. vergadering: De landelijke norm van twee intervallen verhoging ongewijzigd aanhouden.
Janhans Berg: De bepaling van de kampioen per klasse in niet verwoord en de uitzending naar het
gewest is ook niet beschreven.
Besluit v.d. vergadering: Toe te voegen in het DCR de verwijzing naar de bijlage waarin de uitzending
naar het gewest beschreven staat voor de komende 2 jaar. Deze bijlage is in de TL vergadering van 8
april reeds besproken en goedgekeurd.
Behoudens bovenstaande is het districtscompetitiereglement verder aangenomen.
12. Bestuursverkiezing.
• De voorzitter Eelco Hoff was periodiek aftredend en niet herkiesbaar. Helaas zijn er geen
kandidaten gevonden om Eelco op te volgen. Dit houdt in dat we het een jaar lang zonder
voorzitter moeten doen, of statutair een nieuwe in een buitengewone ALV moeten kiezen.
• Janhans Berg (Diamonds) wordt voorgedragen als bestuurslid voor de functie wedstrijdleiderteams en als zodanig gekozen.
• Peter van de Weert kondigt aan zich in 2017 niet herkiesbaar te stellen. Bij deze doet hij reeds
een oproep om een mogelijke opvolger al vast een tijdje mee te laten draaien.
Ton Steenbergen (Hazefelder) overweegt, nadat hij met v.d. Weert overlegd heeft, zich
kandidaat te stellen.
(Nagekomen bericht: Steenbergen ziet er toch vanaf vanwege z’n leeftijd)
13. Verdeling van de finales seizoen 2016-2017.
Districtsfinales:
LKh DVO
wk 3
BK1 (toernooi) ??
LK1 OBIS
wk 1
BK2 DHC
LK2 De Band
wk45
BK3 OOW
LK3 De Musketiers
wk42
BK4 DES
LK4 BVK
wk39
BK5 DHC
LK5 WBV
wk35
K38/2-3e OBIS
n.t.b.
Kader (toernooi) ??
Gewestelijke finales:
LKh Diamonds 24 t/m 26 feb

BK3 OBIS

wk 8
wk 5
wk 2
wk48

10 t/m 12 mrt

DKh
DK1
DK2
DK3
DG2
DG3

DJP
wk46
Lang Rond
wk43
OO Castricum
wk38
Hazefelder
wk36
(toernooi) Lang Rond ?
Lang Rond
wk49

DK1 Aker ’97
DK3 WBV

25 t/m 27 nov
7 t/m 9 okt

Nationale finale:
DG3 ABC-Alkmaar 17 t/m 19 feb

14. Rondvraag.
• Henk Levering (Aker ’97): Het is jammer dat de uitnodigingen/verslagen van de finales niet in
het NHD gestaan hebben.
Diverse ervaringen van Henk en uit de zaal geven aan dat het aangeleverde wel geplaatst
wordt in de krant.
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•

•
•

•

•

Willem van Westrop: was gevraagd voor het BK1 toernooi in begin april maar moest afzeggen
wegens de gewestelijke ronde driebanden A-klasse. Achteraf bleek de BK1 drie weken naar
achteren geschoven was en waren er reserves gevraagd en opgesteld.
Ton van Gerven: Is het dragen van tenue verplicht voor de arbiters in de voorwedstrijden?
Dit is zeer gewenst.
Klaas Popken: Mist in het concept districtscompetitiereglement de verplichting dat teams van
dezelfde vereniging in één poule, ook in de eerste helft al in het begin tegen elkaar moeten
spelen. In de eerste helft is er nog geen sprake van competitievervalsing.
Ron Kersten (OOW) vond de puntentelling tijdens de gewestelijke finales niet duidelijk.
Dit ging volgens reglement met het Belgische systeem. Als dit in de uitnodiging vermeld zou
zijn weet iedereen vooraf hoe er geklasseerd wordt. Voor zover bekend wordt er volgend jaar
een andere puntentelling gehanteerd.
Janhans Berg: Voor de teamwedstrijden planning zal met de Roostergenerator gewerkt gaan
worden. Janhans vraagt om alvast na te denken over eventuele preferenties die in het
systeem gestopt kunnen worden.

15. Sluiting.
De afgetreden voorzitter bedankt de vergadering voor haar inbreng en sluit de vergadering om 22.35
uur.
Assendelft, 12 juni 2016
Dooitze Nauta
Secretaris KNBB-NHM
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