
Koninklijke Nederlandse Biliartbond

District Noord-Holland Midden

Notulen van de districtsvergadering van 26 iuni 2020.

Afwezig met bericht ABC-Assendelft, DES, Vennewater, De Stille Kracht, Zaanzicht, VKG,
3BV Parelhof, De Kaaskijker en Peter op den KeldeÍ (dagbjljart)

Afwezig zonder bericht De Oude Munt
Plaats Biljartcentrum "De Viaanse Molen" in Alkmaar

1. Opening
De voorzitter Janhans Berg, opent de vergadering om 19.59 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: Klaas van Drjk, Toon ZomerdÍk en Nico Sierhuis.

3. lngekomen stukken.
. Er waren I berichten van verhindering voor deze vergadering binnen gekomen waarvan DJP

via Microsoft Teams toch deelgenomen heeft aan deze vergadering.
o Van WBV het voorstel om in de teamcompetitie een winnende partrj hoger te waarderen dan

de 12 punten in het afgelopen jaar gehanteeÍde Belgische systeem. Te behandelen bij punt

14 van de agenda.

4. Mededelingen bestuur.
Gedurende het seizoen heeft het bestuur de overstap van Biljartprof naar PK-Online voorgesteld en
een enquète hierover gehouden. De aangesloten verenigÍngen waren unaniem voor de overgang naar
PK-Online met intervallen.

Voorstel om de districtsfrnale Driebanden groot 1" klas met 6 deelnemers te spelen. Ton Ebbenhorst
meldt dat het poule MaÍSeillaise systeem met I speleÍs een alternatieÍ zou kunnen zijn om de
doorlooptijd te bekorten. Met de stemming tussen deze twee alternatieven was er een ruime voorkeur
voor het systeem met 6 deelnemers. Mogelijk gaat er in hèt gewest WN ook met 6 deelnemers
gespeeld worden, maar daar hebben de omliggende 3 districten ook een stem in.

Wegens de overstap naar intervallen dient de afvaardiging naar de gewestelijke finales heroverwogen
te worden. De keuze te maken tussen de nummers 1 en 2 in de districtsfinale uitslag oÍ de nummer 1

en die speler met het hoogste oercentaqe movenne. Een ruime meerderheid heeft gestemd vooÍ de
nummers 1 en 2 van de districtsÍinale.

Het voorstel om de Libre dames klasse landelïk semi-imperatief te maken hebben we ingediend brl
KNBB-Carambole. ln de komende ALV op 4 Juli in Maarn zal hierover een besluit genomen worden.

5. Vaststelling notulen Districtsvergadering van 24 mei 2019.
Piet Springer vroeg of er iets met het ingekomen stuk van Peter v.d. Weert betreffende de finale
vergoedingen gedaan is. Nee dit is blijven liggen maar zal in de komende bestuursvergadering
behandeld worden. Verder geen opmerkingen en de notulen werden goedgekeurd.

6. Jaarverslagen.
a. Secretaris.

Het aantal verenigingen is gedaald tot 33. Het aantal leden liet een kleine stijging zien, Op 1

mei 2020 hadden we 431 (+2) carambole avondspelers waarvan 25 bij meerdere
verenigingen lid zrln, 29 (+9) carambole geen competitie leden, I dag competitie speler en 15'
(+1) spelers in de driebanden sectie.
Vanaf 15 maar|2020 zijn alle resterende onderdelen van de PK's en de teamcompetitie
geannuleerd wegens het covid-19 virus.

b. Wedstriidleider P.K.
De WL-PK Reijn Roos heeft een gedetailleerd jaarverslag gemaakt.
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Er waren het afgelopen jaar 512 pk-inschrijvingen. (toename van 22). Daadwerkelrlk iser454
keer deelgenomen.

We hebben dit jaar landelijk met Biljartprof gewerkt en dat heeft voor de nodige storingen
gezorgd. Het district heeft besloten om het komende seizoen de imperatieve klassen weer in
PK-Online 2.0 te verwerken.

ln de libre damesklasse zijn ook dit jaar weer voorwedstiijden en een districtsfinale gespeeld.
De afuaardiging naar de gewestelijke finale was wéer een discussiepunt omdat in de
omliggende districten veel minder resp. geen deelneemsters waren. Het bestuur stelt voor om
deze klasse semi-imperatief te maken. ledere speelster speelt dan 6 partrjen in de
voorwedstrijden en de besten uit de ranglijst gaan dan direct naar de gewestelijke finale.

De doorlooptijd van de finales in de DG1 en de DGO, die op twee grote matchtafels gespeeld
worden, was een uitputtingsslag. Het bestuur stelt voor om deze finales voortaan met 6
finalisten te houden. (reeds besloten onder agendapunt 4.)

Teamcoördinator: De nieuwe wedstrijdleider Peter van de Weert heeft het verloop

beschreven in het Jaarverslag teamcompetitie 2019-2020. Er is dit seizoen overgestapt naar

de Belgische puntentelling. Door de Corona uitbraak is de competitie niet uitgespeeld en zijn

er geen play-offs, geen gewestelijke ronden en ook geen landsfinale gehouden.

Arbiters Vereniging: De secretaris Sjaak Bleeker heeft weer een uitgebreid verslag

geschreven. Naast de gebruikelijke kampioenschappen is er ook gearbitreeÍd bl het

kadertoernooi in Alkmaar en het NK llbre 4" klas in Wormerveer.

e. Verslag penningmeester: (balans en staat van baten en lasten).
De penningmeester leidi de vergadering door de stukken. We hadden in de begroting
rekening gehouden met een negatief resultaat van € 2.920 en dat is werkelijk ca. € 3.250
negatief geworden

7. Verslag kascommissie, decharge bestuur
De kascommissie, bestaande uit DES (Jan Grootjen) en DHC (Kees Winier) hebben de boeken
gecontroleerd en hebben hierbij geen onrechtmatigheden aangetroffen. De bevindingen van de
kascommissie zijn vastgelegd in een verslag dat voorgelezen is door Kees WinteÍ. De kascontrole
commissie verzoekt de vergadering decharge te verlenen aan de penningmeester en het bestuur,
hetgeen geschiedt.

8. De kascommissie die in 2021 over boekjaar 2020 gaat rapporteren, zal bestaan uit een
vertegenwoordiger van DHC (2" keer) en De Diamonds (1" keer) met als reserve DJP.

9. Pauze

10. Begroting kalenderjaar 2020:
Er is door de penningmeester, in het kader van het afgesproken herstelplan, naar toe gewerkt om het
negatieve resultaat terug te dringen. Er is een uitgebreide discussie gevoerd met diverse
alternatieven. ln het herstelplan wordt de districtscontributie met € 14,- weer terug op het niveau van
2013 gebracht. De teaminschÍljvingen worden verhoogd van € '15,- naaí €20. De inschrijfkosten voor
een PK waren tot nu toe € 5,- en zouden vanwege de arbitrage kosten misschien naar € 10,- kunnen,
maar die stap is erg groot en zou tot minder inschrijvingen kunnen leiden. Het bestuur stelt daarom
voor om de PK inschrijvingen naar € 7,50 te verhogen. Rekening houdend met een kleine daling in het
ledenaantal budgetteren we vooÍ 2020 een resultaat van € 770,- negatieÍ. Rekening houdend met een
vereist banksaldo van tenminste 2x de jaarlasten kunnen we naar veMachting hiermee een tijdje
vooruit.
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11. Vaststelling contributie en overige bijdragen:
De voorgestelde verhoogde tarieven worden:

. € 14,- voor de districtscontributie (avondcompetitiespelers)
o € 20,- voor een teaminschri.iving
. € 7,50 per PK inschÍijving

Deze nieuwe tarieven zijn, na stemming, door de vergadering goedgekeurd.

12. Bestuursverkiezing.
. De wedstrijdleider-PK Reijn Rpos was periodiek aftredend en heÍkiesbaar. Reijn is met

acclamatie herkozen.
o De penningmeester Kees Kos was periodiek aftredend en herkiesbaar. Kees is met

acclamatie herkozen.

13. De persoonliike kampioenschappen in het seizoen 2020-202'l
De ranghjsten zijn weer gepubliceerd.
Wedskijden zln landelijk vanaf í juli weer toegestaan en de DK3 en DK2 gaan in ons district reeds in
augustus gehouden worden.
Voor alle driebanden klassen gaan we de 60 beurten limiet handhaven zowel bij de vooMedstrijden
als de disÍictsfinales.

14. De teamcompetitie in het seizoen 2020-2021
Wegens het corona virus is er dit jaar geen teamteidersveÍgadering gehouden.
Peter had in april een lijstje met 4 vragen aan de teamleideÍs verstuurd. Het was bedroevend dat er
van de 70 verstuurde mails, na aandrang, slechts 23 beantwoord weÍdenl

WBV had een voorstel ingezonden om binnen het Belgische systeem de winnaar van een partij 15 in
plaats van 12 punten toe kennen met als motivatie dat een team met 2 gewonnen partijen toch de
wedstrUd kan verliezen. Peter v.d. Weert heeft geanalyseerd dat dit in max. 3% van de wedstÍijden het
geval was en wel in het geval de ene verliezer van een team extreem zwak gespeeld had naast de 2
winnaars. Na stemming is er besloten om de puntentelling voor het komende seizoen ongewijzigd te
laten en dit volgend jaar te evalueren na het voltooien van de volledige competitie.

Er waren klachten dat de laagste drie intervallen 1 .20-1 .30 en 1 .30-1 .40 en 1 .40-1 .50 niet in de C2
thuis horen. Deze laagste intervallen zijn destijds in het leven geroepen om mensen op C3 niveau
toch twee wedstrijden op één avond te laten spelen. Dit is thans niet meer actueel.
Het voorstel om voortaan als laagste C2 interval 1.50-1.60 = 48 car. te hanteren is door de
vergadering goedgekeurd en zal in Biljartpoint aangepast worden.

ln april/mei 2021 zal ons district volgens het wisselschema de kwalificaties, halve- en hele finale(s)
voor de C3 en de Libre damesklasse moeten organiseren.

15. Verdeling van de PK-finalès seizoen 2020-2021.
Districtsfinales:

Gewesteliike finales:
LKH Onder Ons wk 7 BK1 DVO wk 12 DK1 OBIS wk 49
LK3 WBV wk 3
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LKl Diamonds wk 1 BK1 Onder Ons wk 9 DK1 Lanq Rond wk 42
LK2 Waterland wk 5'1 BK2 OOW wk 7 DK2 Parelhof wk 39
LK3 Hazefelder wk 48 BK3 Musketiers wk 5 DK3 De Band wk 36
LK4 WBV wk 45 DG1 Lanq Rond wk 4
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16. Rondvraag.
. Hans Molenaar ('tstetle): Hebben de organiserende verenigingen van een door Corona

afgelaste gewestelijke Íinale, een voorkeursrecht om die in het komende seizoen alsnog te

organiseren? Dit gaat niet tukken omdat die finales vastgelegd zijn in een over de vier
gewesten roulerend rooster. ledere klasse komt hierin pas n'a 4 jaar weer terug bij hetzelfde

gewest.

o Freek Bosschers (De Band): Had van het bondsbureau de vraag gekregen om i.p.v. het

. aangevraagde NK-LK3 deze om te ruilen voor het K38/2 toernooi. De Band gaat daar niet

mee akkoord.
. Ruud Geschiere (Waterland): Kan het disirict NHM ook een TOGS vèrgoeding krijgen? Het

dístrict niet maar de zaalhoudende verenigingen/stíchtingen en ondernemers wel als ze een

inkomstenderving van tenmínste € 4000,- hebben.
. Sjaak Bleeker (AV): Er zijn thans 5 gegadlgden voor een arbitersopleiding. Sjaak doet een

oproep aan alle verenigingen om nog een paar mensen èrbij te zoeken om de opstart mogelijk

te maken
. Piet Springer (Edam '87): Bedankt het bestuur voor de verrichte werkzaamheden.
. Janhans Berg: N.a.v. vragen "uit het veld" presenteren we het ontwerp en de proefdruk van

de districtsvlag.

17. Sluiting.
De voorzitter Janhans Berg bedankt de vergadering voor haar inbreng en sluit de vergadering om
21 .45 uut.

Assendelft. 1 juli 2020
Dooitze Nauta
Secretaris KNBB-NHM

Secretaris:
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