Notulen Algemene Ledenvergadering District Groningen-Drenthe
29-04-2015
Aanwezig
10495 Centrum
10497 Harmonie Groningen
10499 Metropole
10513 B.c. Spoorzicht
10607 A.B.C. 1908
10608 Trianta
10609 B.C.D.
Afwezig
10496 G.B.C.
10616 Bellevue '66
10624 B.B.C.
10633 D.V.K.V.
11910 B.C. Eemsmond
12170 't Witte Hoes
12467 Zuurdijk

1.

10610 Emmen '65
10612 A.G. Swart
10613 Central
10614 Harmonie Winschoten
10615 De Poedel
10617 W.B.C. '68
10618 De Karambool
11333 B.C.M. '79

13016 D.B.C. Doezum
13053 O.B.V.
13198 B.C. Ca-Re
13493 Biljartschool Freddy
Davids
11812 A & O
12406 Glimmen
12047 De Zeven Wolden

12812 H.S.K.
12850 K.W.W.
12958 Mireslyra (m.k.g.)
13242 B.C. Bedum
13639 B.c. Old Inn14091 B.C.
D.N.P.P.
14159 Het Groene Laken

12774 Biljartclub Het
Achterdeel
15394 Onder de Toorn
15539 B.C. Valthermond
15658 De Schaive Toorn
15684 B.V. De Twee
Oldambten

Opening
De voorzitter R. Veldhuis opent de vergadering. Hij heet de aanwezigen hartelijk welkom.
Hierna verwelkomt hij het aanwezige erelid, de heer C. Sluiter (B.C.M. ’79, 11333).
Daarna vraagt hij een minuut stilte voor de overleden biljarters :
H.Elzenaar (A.B.C. ’08, 10607)
G.Homan (A.B.C. ’08, 10607)
B.Schuur (de Zevenwolden’, 12047).

2.
2.1
2.2.
3.
3.1
3.2
-

4.

Bespreking ingekomen stukken/mededelingen bestuur
Ingekomen stukken
Geen
Mededelingen bestuur
D.Bakker is dit weekend uitgenodigd als internationaal arbiter bij een toernooi in
Brandenburg (Duitsland), daarom is zij niet op deze ALV aanwezig.
A.Hadderingh (A&O, 11812) coördineert het damesbiljarten.
Vaststellen Notulen Algemene Ledenvergadering 1 mei 2013
Tekstueel
Geen op- of aanmerking.
Inhoudelijk
Pag. 2 : C.Elzenaar vindt het wenselijk dat er een afgevaardigde van de OBV in het bestuur
komt.
Pag 2. : De damesfinale is wel doorgegaan.
Pag. 3 : Roken in alle openbare gelegenheden is nu wettelijk verboden.
Pag. 3 : Met mevr. E.Deekens gaat het weer wat beter.
Pag. 4 : H.Ploeger heeft er naar gekeken.

Jaarverslagen
1

Geen opmerkingen
5.

Financieel overzicht 2013 (Bijlage 4)
W.Weerd (Central, 10613) : vraagt waarom er een verschil bij de KNBB regeling
finalevergoeding is.
S.Wegter (penningmeester) legt uit dat het verschil tussen 2014 en de begrotingen 2015 en
2016 komt doordat er twee extra nationale finales in 2014 zijn toegewezen.
Tevens merkt de penningmeester op dat er de opbrengsten uit contributie, deelname
PK’s- en teams dalen. De oorzaak is de teruggang van het ledenaantal en dat is zorgelijk.

6.

Verslag kascommissie (A. Pieters en L. Smit)
Namens de kascommissie deelt dhr. Pieters mee dat het financiële beleid is gecontroleerd en
in orde is bevonden. Hierbij complimenteert hij de penningmeester over de duidelijke
manier van boekhouden. Hij stelt voor om het bestuur decharge te verlenen.

7.

Benoeming leden kascommissie. Aftredend: A.Pieters
De voorzitter stelt een wijziging voor van de benoeming van de kascommissie,.
Op volgorde van verenigingsnummer moet ieder jaar een vereniging een lid voor de
kascommissie uit hun midden benoemen.
Volgens dit systeem is Centrum (10495) nu aan de beurt.
De voorzitter van Centrum F.van Doorn meldt zich aan voor de kascommissie.
GBC (10496) is aan de beurt om een reserve lid van de kascommissie te benoemen.
Volgend jaar is het de beurt van Harmonie Groningen (10497) een reserve te benoemen.

8.

Bestuur
Aftredend zijn volgens het rooster H.Motshagen, H.Ploeger en H.de Vries.
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn opgegeven, worden ze weer herkozen.
K.Siepel wordt met algemene stemmen, onder applaus, benoemd als vertegenwoordiger van
de OBV in het bestuur.

9.

PK
D.Boltjes (wedstijdleider PK) :
Ik heb het wedstijdrooster 2015-2016 met veel moeite rond kunnen krijgen.
Voor het komende jaar 2016-2017 zijn er geen reserve verenigingen meer.
Hierdoor kunnen de verenigingen met de meeste biljarts eventueel twee finales in één
weekend krijgen toegewezen.
e
e
De bovengrens van de 5 klas libre gaat van 1,25 naar 1,20. De ondergrens 4 klasse begint
dan met een moyenne van 1,20. Het gewijzigde moyenne rooster wordt nog gestuurd.
De verenigingen moeten voortaan bij het opgeven van PK’s en/of Teams zelf het geldende
moyenne vermelden en zijn hier verantwoordelijk voor. Dit is het hoogste moyenne van
PK’s en/of Teams.
De rekening voor de aanmeldingen wordt gestuurd naar de vereniging die de speler opgeeft.
Bij wijzigingen na de datum van opgave, wordt de rekening niet meer veranderd..
Vraag van J.Zijl (BCD 10609) : Hoe worden de finales toegekend, gebeurt dit op basis van
een volgorde?
D.Boltjes : Ik heb een lijst met alle verenigingen die een finale kunnen/willen organiseren.
Op basis van deze lijst worden de finales verdeeld, als er een vereniging uitvalt of de finale
teruggeeft dan gaat deze naar de volgende vereniging op de lijst. Voor volgend jaar is er
geen reserve vereniging meer op de lijst. In principe is ieder vereniging verplicht om een
minimaal één finale te organiseren, anders loopt de organisatie vast.
J.Aay Emmen ’65 (10610) : Wij willen dit seizoen nog wel een finale organiseren.

-

-

-

-
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10.

-

-

-

Wedstijdwezen Teams
Harrie Ploeger wedstijdleider Teams :
Mededelingen:
A.Hadderingh verzorgt ook de inschrijvingen van de dames
Er waren dit jaar twee teams met reclame sponsoring.
Van de mogelijkheid om een foto te plaatsen op biljartpoint wordt weinig gebruik gemaakt.
We zijn afgelopen seizoen overgegaan op Biljartpoint, iedereen is enthousiast.
Onderaan het scherm in Biljartpoint is er de mogelijkheid het archief te raadplegen.
Volgend seizoen beginnen we met een extra klasse libre deze heet geen C-klasse maar
L-klasse, de moyennegrenzen zijn ook veranderd, dit is met de mail aan de verenigingen
gestuurd.
Opgave teams voor het komende seizoen moeten voor 28 juni binnen zijn i.v.m. de planning
van de competitie.
Een team mag maximaal uit 8 spelers bestaan, je mag in meerdere teams spelen, maar niet in
dezelfde competitie, wel in andere competities en in meerdere districten.
Huldigen Teams : de wisselbeker graag voor maart volgend jaar inleveren.
A-klasse : kampioen BCM 3 uit Midwolda
B1-klasse : Harmonie Winschoten.
B2-klasse : Harmonie Winschoten.
C1 klasse : ABC.
C2-klasse : Biljartschool Davids.
C3-klasse : BCG Glimmen.
Vanwege het “thuisrecht” mogen de meeste teams de gewestelijke tussenronde thuis spelen.
De tussenrondes worden gespeeld op 16 en 17 mei, de finales op 30 en 31 mei.

11.

Huldiging Nationale kampioen
R.Berg (BCM ’79 11333) is Nederlands Kampioen driebanden groot 2e klasse geworden.
Omdat hij niet aanwezig is neemt C.Sluiter het presentje in ontvangst.

12.

Arbitrage
Er zijn nieuwe badges voor de arbiters, deze hebben nu 1,2,3 of 4 sterren.

13.

Rondvraag
B.Pieters (ZBV 12877) : bij een afgelopen finale klopte de afrekening voor de arbitrage niet.
Ik heb overleg gehad met H.de Vries en deze zou dat met de andere arbitersleiders
overleggen, maar tot op heden heb ik hier niets over gehoord.
H. de Vries (arbiterleider) : We hebben dat met ons drieën besproken, doordat er een andere
penningmeester kwam is er iets misgegaan. We hebben besloten dit zo te laten, maar we
hebben vergeten dit jou te vertellen. Hiervoor onze verontschuldigingen.
Op verzoek van de voorzitter wordt dit buiten de vergadering verder overlegd.
A.Hadderingh (A & O 11812) : Is het vademecum up to date, zo nee kan dit geregeld
worden?
H.Ploeger (wedstrijdleider teams) : door de vele wijzigingen en het tempo hiervan is het
onmogelijk het vademecum altijd up to date te houden.
A.Hadderingh (A & O 11812) : Moet je bij een finale bekers ter beschikking stellen?
Dit is niet verplicht er mag ook iets anders voor in de plaats.
A.Hadderingh (A & O 11812) : Dan heb ik nog een verzoek aan de verenigingen om de
uitnodigingen van de voorwedstrijden op tijd te versturen via de wedstrijdleider.
L.Smit (Metropole 10499) : Wat is het vademecum en wat staat er in, wij hebben dit niet.
H.Ploeger (wedstrijdleider teams) : Iedere vereniging heeft deze gekregen ook Metropole.
L.Smit (Metropole 10499) : De grafiek de deelnemers per categorie klopt niet.
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M.v.d.Laan (waarnemend secretaris} : Ieder jaar is de totale deelname 100% , anders krijg je
geen juiste verhouding tussen de categorieën (verdeling). De ander bijgevoegde grafiek
toont het ledenverloop (trending).
12.

Sluiting
De voorzitter R. Veldhuis sluit de vergadering en bied ieder nog een consumptie aan.
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