ALV 27-04-2011 BIJLAGE 1
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
DISTRICT GRONINGEN-DRENTHE
21-04-2010
Bestuur
Roel Veldhuis (voorzitter), Seine Wegter (penningmeester), Henk Motshagen (secretaris), Derk
Boltjes (WL PK), Harrie Ploeger (WL Teams), Jaap Hannessen (arbiterscoördinator), Hein de
Vries (ass. arbiterscoördinator), Mario van der Laan (ass. WL PK), Wija Nieboer (jeugdconsul),
Piet Potjewijd (ledenadministratie), Derkje Bakker-Woortman (ass. arbiterscoördinator)
Aanwezig
10495 Centrum – 10496 GBC – 10497 De Harmonie Groningen – 10499 Metropole – 10503 B.c.
Spoorzicht – 10607 ABC ’08 – 10609 B.C.D. – 10610 Emmen ’65 – 10612 A.G. Swart – 10613
Central – 10614 De Harmonie Winschoten – 10615 De Poedel – 10616 Bellevue ’66, – 10617
W.B.C. ’68, – 10618 De Karambool – 10621 BV Pomerans – 10624 B.B.C. – 11333 B.C.M. ’79
– 11812 A & O – 11910 Eemsmond – 12047 De Zeven Wolden – 12812 H.S.K. – 12877 Z.B.V.
– 12958 Mireslyra – 13016 B.c. Doezum – 13039 BC Dedans – 13053 O.B.V. – 13180 B.c. 1511 – 13242 B.c. Bedum – 13493 Biljartschool Freddy Davids – 13566 B.v. 1977 – 13639 B.v.
Old Inn – 14091 B.c. D.N.P.P. – 15394 Onder de Toorn
Afwezig
10608 Trianta – 10624 B.B.C. – 10633 DVKV – 12170 ’t Witte Hoes – 12406 Glimmen – 12467
Zuurdijk – 12774 Biljartclub Het Achterdeel – 12850 K.W.W. – 13016 Doezum – 13198 Ca-re –
14159 Het Groene Laken – 13144 Time-Out – 13242 B.c. Bedum – 13437 B.C. 2000,
1.
Opening
Om 20.00 uur opent voorzitter R. Veldhuis de vergadering. Hij verwelkomt de aanwezigen en
heeft een speciaal welkomswoord voor de aanwezige ereleden D. Rijploeg en C. Sluiter.
Vervolgens vraagt hij een minuut stilte voor de bondsleden uit ons district die sinds de vorige
algemene ledenvergadering zijn overleden (de heren H. van Wijk en H. Dijkhuis). Tevens heet hij
twee op deze vergadering te huldigen nationale kampioenen uit ons district welkom, de heren A.
van Zanten en L. Bronsema (zie punt 11).
2.
Bespreking ingekomen stukken/mededelingen bestuur
2.1
Ingekomen stukken
Geen
2.2
Mededelingen
Er is iets misgegaan bij de nummering van de Bijlagen; Bijlage 3 ontbreekt.
3.
3.1

Notulen Algemene Ledenvergadering 22-04-2009 (Bijlage 1)
Tekstueel
Punt 10.2: COMPOS-systeem moet worden veranderd in: COMPSOS-systeem.
3.2
Inhoudelijk
Pagina 1
Voorzitter R. Veldhuis n.a.v. een vraag: De ecotax bestaat nog steeds.
Pagina 2
Vraag J. Aay (Emmen ’65): Ziet nooit krantenberichten over biljarten; hoe zit dat? Voorzitter R.
Veldhuis: Wija Nijboer zou dat doen. Eerst stuurde ze een programma voor het hele jaar naar de
krant, maar dat functioneerde niet. Later stuurde ze berichten per wedstrijd, maar ook dat kwam
vaak niet in de krant. Ook is er weinig interesse.
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Pagina 4
•
13.1 Sancties
Voorz. R. Veldhuis: Wat betreft wegblijvende spelers blijken heffingen nog steeds weinig
effectief. Het bestuur stelt voor om een Districtsstrafkamer op te richten, bestaande uit 3
personen. Het bestuur zal hierover ruggespraak houden met de Bond. De vergadering neemt het
voorstel aan. Er wordt afgesproken dat eventuele kandidaten voor de Strafkamer zich kunnen
melden bij secretaris H. Motshagen.
•
13.2 Kleding
Vraag C. Sluiter (BCM ’79): Heeft vorige? Voorzitter R. Veldhuis: Het bestuur heeft in het
verleden al herhaaldelijk aangegeven voorstander te zijn van de officiële ‘ouderwetse’ kleding.
De K.N.B.B. heeft in het kader van zijn beleid echter (onder bepaalde voorwaarden) ook het
dragen van polo’s toegestaan. Besloten wordt dat polo’s gedragen mogen worden in
teamwedstrijden, maar niet tijdens finales PK. (Zie ook punt 10.1)
4.
4.1

Jaarverslagen (Bijlagen 2, 3 en 4)
Jaarverslag secretaris (Bijlage 2)
Geen opmerkingen
4.2
Jaarverslag ledenadministratie (Bijlage 3)
De rapportage van bestuurslid P. Potjewijd over de ledenadministratie kan wegens diens
afwezigheid niet plaatsvinden. De rapportage zal later elektronisch worden gestuurd.
4.3
Jaarverslag vergaderingen KNBB (Bijlage 4)
4.3.1 C. Sluiter (BCM ’79): Het verslag gaat vooral over de enquête van de KNBB naar
aanleiding van de terugloop van het ledental. Voor ons district is dit punt niet zo aan de orde: er
zijn wedstrijden zat, er is geen terugloop. Districtsafgevaardigde KNBB-zaken M. van der Laan
beaamt dat er in ons district wedstrijden genoeg zijn.
4.3.2 Aan districtsafgevaardigde M. van der Laan is op de algemene ledenvergadering van de
Sectie Carambole van de KNBB gevraagd om het volgende op de algemene ledenvergadering van
het district aan de orde te stellen:
1.
Verenigingen die de enquêteformulieren aangaande de accommodaties
nog niet ingevuld en geretourneerd hebben, worden verzocht dit alsnog
te doen.
2.
Er is geen automatische incasso meer, maar de verenigingen moeten zelf
gaan betalen.
4.3.3 R. Boelens (De Harmonie Groningen) vraagt of er enige toenadering is tussen de secties
Carambole en Driebanden. M. van der Laan: Er is wel overleg, maar nog prematuur.
5.
Financieel verslag 2009 en begrotingen 2010 en 2011 (Bijlage 3)
5.1
C. Sluiter (BCM ’79) maakt een opmerking over de reservering bij Baten en Lasten. Deze
is voor 2009 begroot op € 1.800,--; dit was € 976,00.
5.2
Penningmeester S. Wegter legt uit dat de bestuurskosten in 2008 € 1897,00 waren. Dit
hoge bedrag hangt samen met de aanschaf van computers voor de wedstrijleiders. Verder is het
bedrag voor de organisatie van finales verdubbeld. Dit hangt samen met een boekhoudtechnische
verandering in het adminsitreren. Vroeger werd de vergoeding van de KNBB direct in mindering
gebracht.
6.
Verslag kascommissie (W. van Wijk, K. Tissingh)
Twee leden van de kascommissie, de heren W. van Wijk en K. Tissingh, hebben op 17-03-2010
kas en boekhouding gecontroleerd. K. Tissingh vertelt dat de hierboven onder 5 ter sprake
gebrachte punt samenhangen met het inzichtelijk maken van het geheel. De kascommissie heeft
bevonden dat alles in orde is en stelt de vergadering voor om de penningmeester decharge te
verlenen. De vergadering stemt daarmee in.
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7.
Benoeming leden kascommissie. Aftredend: W. van Wijk
De heer W. van Wijk treedt af. Als nieuw lid treedt toe K. Sturre.
De kascommissie bestaat nu uit:
1. K. Tissingh (Mireslyra) 2. L. Smit (Metropole) 3. K. Sturre (Emmen ‘6’65) (reserve)
8.
Districtsbestuur
Voorzitter R. Veldhuis: Er is de afgelopen 8 jaar nogal gerommeld met de bezetting van het
bestuur, dit ging niet allemaal in overeenstemming met het rooster. Bovendien bestond het
bestuur uit 11 personen, terwijl het maximum 10 is. Dit is verholpen door het aftreden van W.
Nieboer. Er is nu geen vacature meer. De functie van jeugdconsul is toebedeeld aan bestuurslid P.
Potjewijd.
Volgens het rooster aftredend en herkiesbaar zijn: R. Veldhuis, J. Hannessen en M. van der Laan.
Deze heren worden allen herkozen. Aftredend en niet herkiesbaar is: W. Nieboer.
9.
Wedstrijdwezen en finaleverdeling
9.1
Finalerooster 2010-2011
WL PK D.J. Boltjes: Het finalerooster is in concept klaar. Finales die in 3 dagen worden
gespeeld, worden eventueel nog veranderd. Dit moet worden doorgegeven. Verder deelt D.J.
Boltjes mee dat verenigingen die regiofinales in 2 dagen willen laten spelen, dit bij de regio
moeten aanvragen. Het wordt namelijk officieel voorgeschreven dat regiofinales in 3 dagen
worden gespeeld.
9.2
Overzicht deelname PK
M. van der Laan heeft statistische overzichten gemaakt over de aantallen deelnemers aan de
verschillende klassen. Hij oogst veel lof met zijn presentatie. Als antwoord op een vraag van R.
Boelens (De Harmonie Groningen) deelt M. van der Laan mee dat de informatie op de website
van het district (www.district-groningen-drenthe.nl/PK) geplaatst zal worden.
10.
Teamwedstrijden
10.1
Kleding
De KNBB staat polo’s toe mits van het merk Nike, aangeschaft bij de KNBB en voorzien van het
KNBB-logo. Het bestuur stelt voor hierin mee te gaan, maar dan moet het wel gaan om polo’s
met lange mouwen. De vergadering neemt dit voorstel aan.
10.2
Mededelingen Wedstrijdleider Teams H.G. Ploeger m.b.t. teamcompetitie
10.2.1 Het damesteam van De Harmonie Groningen is 2e geworden op de N.K. Dames.
10.2.2 Het COMPSOS-systeem is een succes. De gegevens zijn direct zichtbaar.
10.2.3 Er waren in het afgelopen seizoen 25 heffingen, de incassering door penningmeester S.
Wegter verliep goed.
10.2.4 De inschrijvingstermijn voor teams loopt af op 20 juni.
10.2.5 Uitreiking medailles aan kampioensteams
De wisselbokalen zijn weer ter beschikking gesteld door Sportshop Doppie.
C1 1 Harmonie Groningen
C5 1
Biljartschool Freddy Davids
2 Biljartschool Freddy Davids
2
Glimmen
C2 1 BV Eemsmond
B1 1
BCM Midwolda
2 WBC
2
Valthermond
C3 1 BCM (Oostwold)
B2 1
Biljartschool Freddy Davids
2 Biljartschool Freddy Davids
2
BCM Midwolda
C4 1 Dedans
A
1
Centrum
2 Biljartschool Freddy Davids
2
BCM Midwolda
10.2.6 De nieuwe opzet van de landscompetitie gaat (voorlopig) niet door.
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11.
Huldigingen
Voorzitter R. Veldhuis: Er is in het afgelopen seizoen door sommige van onze districtsbiljarters
op zeer hoog niveau gebiljart en twee van hen, de heren A. van Zanten en L. Bronsema, zijn
nationaal kampioen geworden. Zij worden gehuldigd.
Tevens wordt 25-jarig jubilaris E. Veldkamp (BCB) gehuldigd. Dit gebeurt bij wijze van
uitzondering op de algemene ledenvergadering. De richtlijn van het bestuur is dat huldigingen
van jubilarissen bij de clubs zelf plaatsvinden.
12.
Arbitrage
12.1
D. Bakker-Woortman: De KNBB wil alle arbiters (district, gewest en club) registreren in
COMPSOS. De Bond wil de gegevens graag dat vóór 1 juni 2010 alle gegevens, ook van
clubarbiters, worden doorgegeven.
12.2
Het arbitersoverleg vindt plaats op 12 juni in de Protonstraat.
13.
Rondvraag
P. Wüst (Centrum) stelt een vraag over het rookbeleid van het district. Voorzitter R. Veldhuis: Op
de vorige algemene vergadering is er besloten dat er tijdens wedstrijden onder auspiciën van de
Bond niet gerookt mag worden. Dit besluit geldt nog steeds en de sancties zijn duidelijk.
14.
Sluiting
Om 21.50 sluit voorzitter Veldhuis de vergadering.
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