Koninklijke Nederlandse Biljartbond

District Noord-Holland Midden

Notulen van de districtsvergadering van 24 mei 2019.
Afwezig met bericht
Afwezig zonder

Plaats

bericht

DES, BVK, Vennewater, WlK, Nova Vita, De Stille Kracht, Wapen van
Landsmeer, Zaanzichl,'t Boemeltje, VKG en De Kaaskijker
DJP, MacPower, De Oude Munt en Rappel
Café/Rest. "De Vriendschap" in Akersloot

1. Opening
De waarnemend voozitter Janhans Berg, opent de vsrgadering om 20.03 uur en heet de aanwezigen

welkom.
2, Necrologie.
De voorzitter vraagt een minuut stilte voor de ons ontvallen (oud)leden.
De volgende overledenen zijn genoemd: Herman Neuy, Cor Hoogenboom, Jos Tervoort, Freek Bot,
Jan Paulisse, Jan van Urk, Piet Leerling, Rob Leibbrand, Nico de Goede en Ben op de Weegh.
3. lngekomen stukken.
Er zijn '11 berichten van verhindering voor deze vergadering binnen gekomen.
Een ingekomen stuk van Peter van de Weert. Peter stelt voor de vergoedingen aan de
verenigingen voor een distr. finale te veÍhogen naaÍ € 120,- en voor een gewestelijke PK
finale te verlagen naar € 100,- Tevens stelt Peter voor de organiserende vereniging van een
gewestelUke teamfinale een kleine vergoeding (bi'iv. € 50,-) te geven met het doel de

.
.

dienstdoënde arbiters van een broodje o.i.d. te voorzien.

4. Mededelingen bestuur.
Te maken caramboles bii voorwedstriiden en districisfinales en de oewiiziode klasseqrènzen:
De gewijzigde klassegrenzen zijn voor ieder district van toepassing. Voor het te kiezen PK systeem
met vaste aantallen (met een gepresenteerd voorstel v.h. district op papieo of via de intervaltabel,
zun de districten autonoom. Na een kleine discussie is dit in stemming gebracht middels een
spreadsheet op de beamer. Het district had op de vergaderdatum 434 speelgerechtigde
avondcompetitie leden.
Totaal stemden 173 vertegenwoordigde leden voor vaste aantallen en 162 vertegenwoordigde leden
voor intervallen. Met de 22 verenigingen die gestemd hebben hadden we daarmee een
opkomstpercentage van 77, 19 %. Er is afgesproken om dit volgende jaar (in 2020) weer met een
stemming te bepalen.
Daqbiliarten:
Janhans memoreert dat Peter op den Kelder als coördinator veel energie in het opzetten van het
dagbilarten, zowel voor de PK's als voor teams, gestoken heeft. De PK vooMedstfljden en de finales
worden hierbu in principe op 1 dag gespeeld. Voor informatie kun je altijd bij Peter of de secretaris
terecht.
Bemensino bii voorwedstriiden en flnales:
Het bestuur wil graag een teller en een schrijver aan iedere bil.jarttafel en het liefst in clubtenue. Ook
aandacht voor kritisch geachte spelsituaties. Van de verenigingen wordt verwacht dat bij een
districtsfinale de tweede arbiter van de club voldoende capabel is.
5. vaststelling notulen Districtsvergadering van 1-junÈ2018.
Er was een vraag over punt 4. "De invoering van PK's met intervallen is voor het komende jaar op
hold gezet' . Bedoeld werd dat de KNBB op 1 juni 2018 landelijk niet over kon gaan op intervallen
wegens het ontbreken van de benodigde software. Verder geen op- of aanmerkingen.
6. Jaarverslagen.

a.

Secretaris.
Het aantal verenigingen is met 35 hetzelÍde gebleven. Het aantal leden liet een kleine daling
zien. Op 1 mei 2019 hadden we 429 (-10) carambole avondspelers, 20 1+3; g"un competitie
leden, 1 dag competitie speler en '14 (r5) spelers in de driebanden sectie.
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b.

Wedstrijdleider P.K.
De WL-PK Rerjn Roos heeft een gedetailleerd Jaarverslag gemaakt.
Er waren het afgelopen jaar 490 pk-inschrijvingen. (afname van 22)
Er is in 19 klassen door een NHM speler aan een NK meegedaan.
Voor het eerst zijn er in damesklasse l,bre voorwedstfljden gespeeld.
Na 1 jaar met PK-Online gewerkt te hebben gaat naar veMachting het volgende seizoen in
geheel Nederland met BiljartproÍ gewerkt worden.
Alle nieuwe rnschrijvingen dienen dit jaar vöör 1 juni 2019 aangeleverd te zijn.
Het aantal klassen op districtsniveau (imperatieO is verminderd van 16 naar 12.

c.

Teamcoördinator: Janhans Berg heeft het verloop beschreven in het Jaarverslag
teamcompetitie 2018-2019.
Het afgelopen seizoen waren er 8'1 teams in het district ingeschreven en 6 teams speelden
mee in de groot A-klasse. Er is met een tabel gewerkt die iets afweek van de landelijke.
De prilzen voor de poulewinnaars zullen in de teamleideBvergadering op 5 juni worden
uitgereikt:
Driebanden groot
VKG haalde een tweede plaats
Driebanden
Lang Rond-2 en WBV-1
Driebanden
LangRond-3, Hazefelder-2 en WBV-4
Libre C1:
Onder Ons Wormer-1
Libre C2:
BVK-1, Rappel en WBV-6
BVK-3 en BVK-4
Libre C3:

81:
82:

A:

Na de competities zijn er play-off wedstrijden gehouden tussen de nummers 1 resp. de
nummers 2.
De gewestelijke ronden (kwalificaties, halve- en hele finales) zijn momenteel nog gaande.
Het C1 team DVO-1 mag op zaterdag 22 juni meespelen in de landsfinale in Nieuwegein. De
teaminschrijvingen voor het seizoen 2019-2020 graag vöör I juni 20í9 inleveren!!l

ln april/mei 2020 zal ons district de kwalificaties, halve- en hele finale(s) voor de
moeten organiseren.
d.

Cí en C2

Arbiters Vereniging: De secretaris Sjaak Bleeker leest het reeds toegezonden jaarverslag
van het afgelopen seizoen voor.
ln het district zijn er cursussen arbiter 1* en arbiter 2** georganiseerd met respectievelljk Bas
Kamans, Mark Schouten, Alphons Dekker en Wieger Drjkstra, Twan en Frank Vriens als
geslaagden uit het eigen district.
Ton Ebbenhorst heeft dit jaar zijn opleidingscertificaat behaald.
Naast de districts- en de gewestelijke finales is er nog het NK driebanden klein 3" klas
gearbitreerd in Akersioot. Tevens is er een kadertoernooi en driebanden groot toernooi geleid.
Totaal is er tussen de 850 en 900 partijdelen gearbitreerd.
Vl.jf arbiters zijn gestopt o.a. wegens hun gezondheid. Jan Veldt gaat na een imposante
loopbaan van 40 jaren stoppen. Jan was tevens medeoprichter, 4 Jaar algemeen bestuurslid
gevolgd door 16 jaren secretaris, van de jubilerende arbitersvereniging.
Jan Veldt werd naar voren geroepen en de vergadering had het genoegen hem te huldigen
als Lid van Verdienste van het district. Hierbij werd een oorkonde en een herinneringsspeld
uitgereikt / opgespeld.

Verslag penningmeester: (balans en staat van baten en lasten).
De penningmeester leidt de vergadering door de stukken. Aan de batenkant zien we een
afname van € 388 en aan de lastenkant een toename van € 3035. De lT kosten (laptop
aanschaf en websiterenovatie) zijn hier deel van. Het kadertoernooi en het driebanden groot
toernooi deden de arbitragekosten ruim boven de standaard van € 4000 aan de AV uitkomen.

Pagina 2 van 4
District Noord-Holland Midden, onderdeel van de K.N.B.B. vereniging Carambole.

@,

Koninkliike NedeÍlandse Biljartbond
District Noord-Holland Midden

De opleidingskosten kunnen naar rato versleuteld worden met de overige deelnemende

districten. Ei gaat een herstelplan gemaakt worden om de baten en lasten meer in balans te
brengen.
7. VeÍslag kascommissie, decharge bestuur
De kascoímissie, bestaande uit BVk (Hans Heerens) en DES (Jan crootjen), hebben op 15 februari
2019 de boeken gecontroleerd en hebben geen onrechtmatigheden aangetroffen. De bevindingen van

de kascommissiizijn vastgelegd in een veislag. Wegens verhindering van de BVK en DES is het
verslag voorgelezen Ooor ÉtartiSchouten van DVO. De kascontrole commissie verzoekt de
vergad;ring;echarge te verlenen aan de penningmeester en het bestuur, hetgeen geschiedt.
8. De kascommissie die in 2o2o over boekjaar 2019 gaat rapporteren, zal bestaan uit een
vertegenwoordiger van DES (2" keer) en DHC (1" kee0 met als reserve De Diamonds
9. Pauze

í0. Begroting kalenderjaar 20í9:

vooizichtigheidshalve rekening mee gehouden dat we in het kalenderjaar 2019
Er is in-de be!roting
"Oe
oa'ten venvacÈten. Er wordt een dàling in de lasten voorzien maar er wordt rekening
Àen dating in
gehouderi met een negatief resultaat. Na effectuering van het herstelplan zal dit pas merkbaar zqn in
de tweede helft van kalenderjaat 2020.
11. Vaststelling contributie en overige

bïdragen:

jaar op het
Het bestuur ste-lt voor om de districtscóntributie voor de avondcompetitiespeleÍs nog een
.12,ongewrjzigd
per
inschrijving,
PK
en
€
5,.
te houden, € 14,- voor een teaminschrijving
bédrag van €
te laten.
1

2. BestuuÍsverkiezing.
Wedstrijdleider teams Janhans Berg was periodiek aftredend en niet herkiesbaar. Er hadden
zich van tevoren geen kandidaten gemeld. ln de vergadering heeft Peter van de weert
gemeld dat hij het wil doen mits er geen andere kandidaten zijn. Peter is met acclamatie

o

.

gekozen als de nieuwe wedstrijdleider teams.
Janhans Berg had zich kandidaat gesteld als nieuwe voorzitter en is met acclamatie als
voorzitter gekozen.

13. Verdeling van de PK-finales seizoen 20'19-2020.

Districtsfinales:

DVO
LK2 OOW
LK3 De Band
LK4 BVK
LK1

LK (dms)

wk 51
wk 48
wk 44
wk 4'l

Waterland wk

BK1
BK2
BK3

Musketiers
SBBC
WBV

wk 10

wk 7
wk 3

DK1
DK2
DK3

OBIS
Parelhof
WBV

DGí Hazefelder

5
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wk 42
wk 37

wk2
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14. Rondvraag.

.
.

Cees Stam (WBV): Wil namens WBV het bestuur excuses aanbieden omdat zowelWBV-6 en
WBV-7 op het laatste moment teruggetrokken zijn voor de kwalificaties in de C2.
Cees Stam (WBV): Heefi als vraag: Moet speler-2 van aquit bij de wedstriden die
gemaximeerd zijn op 60 beuíen? Ja dat is zo. ln het wedstrijdreglement is ie lezen:
"ís deze beurienlimiet ingesteld en heeFl de speler die de partíl is begannen het maximale
aantaí te spelen beurteD gebruíkt, dan warden de baílen in de beginpasitie geplaatst voar de

beui van de tweede speíer. Winnaar van de pafiij ís hii/zij díe cle meeste
caramboles nlaal«a. Eindigen beide spelers fiet eefi selik aanta! carafilboíes, clan is da paftA
getijkmakende

.
o
.

in een remíse Eeèitdigd."

Cees Stam (WBV): Vraagt met klem om de uitnodigingen voor de play-offs en de teamfinales
ook CC naar de secretarissen te versturen. lndien mogeluk graag iets eerder dan dit jaar.
Frans Dröge (Parelhof): Door de late ontvangst kon er voor de afgezegde teams van WBV
geen vervanging meer geregeld worden bij de C2 kwalificaties.
Mark Schouten: DVO-1 is gewestelijk kampioen in de C1 geworden en het team gaat naar de
Landsfinale in Nieuwegein.

í5. Sluiting.
De nieuwgekozen voorzitter Janhans Berg bedankt de vergaderÍng voor haar inbreng en sluit de
vergadering om 22.07 uut.

Assendelft. 5 juni 2019
Dooitze Nauta
Secretaris KNBB-NHM

Secretaris:
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