ALV 25-04-2012 BIJLAGE 1
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
DISTRICT GRONINGEN-DRENTHE
27-04-2011
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/districtsafgevaardigde KNBB),
Piet Potjewijd (ledenadministratie/jeugdconsul), Derkje Bakker-Woortman (ass.
arbiterscoördinator)
Aanwezig
10496 GBC
10497 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 Harmonie Winschoten
10615 De Poedel
Afwezig
10495 Centrum
10608 Trianta
10624 B.B.C.
11910 Eemsmond
12170 ’t Witte Hoes

10616 Bellevue ’66
10617 W.B.C. ’68
10618 De Karambool
10633 DVKV
11333 B.C.M. ’79
11812 A & O
12047 De Zeven Wolden
12774 Biljartclub Het
Achterdeel
12812 H.S.K.
12877 Z.B.V.

12958 Mireslyra
13016 B.c. Doezum
13039 BC Dedans
13053 O.B.V.
13198 BC Ca-Re
13242 B.c. Bedum
13493 Biljartschool Freddy
Davids
14091 B.c. D.N.P.P.
15394 Onder de Toorn
15539 BC Valthermond

12406 Glimmen
12467 Zuurdijk
12850 K.W.W.
13180 B.c. 15-11

13437 B.C. 2000
13566 B.v. 1977
13639 B.v. Old Inn
14159 Het Groene Laken

1.

Opening
Om 20.00 uur opent voorzitter R. Veldhuis de vergadering. Hij verwelkomt de
aanwezigen. Vervolgens vraagt hij een minuut stilte voor de bondsleden uit ons district die sinds
de vorige algemene ledenvergadering zijn overleden. Dit zijn de heren S. van Dijken, H. Bossink,
R. Hessels, C.C. Mouwen, H.H. Nijnuis, W. Visscher en J. Windt.
2.
2.1

Bespreking ingekomen stukken/mededelingen bestuur
Ingekomen stukken
Geen
2.2
Mededelingen
2.2.1 KNBB Sectie Carambole
Het gaat goed met de vereniging Carambole van de KNBB. Men onderneemt veel en er is
veel gaande.
•
Er is een mooie website gemaakt.
•
Er wordt gewerkt aan nieuwe statuten, ook van de districten.
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•
Er wordt gewerkt aan een strafcommissie, waartoe de hulp is ingeroepen van een
professionele jurist. Onze districtsafgevaardigde M. van der Laan is bij de desbetreffende
vergaderingen aanwezig.
•
Er wordt een cursus opgezet voor basis-biljartinstructeur. Geïnteresseerden kunnen zich
melden bij D.J. Boltjes.
2.2.2 Stukken vergadering
Alle stukken van deze Algemene Ledenvergadering zijn op de homepage van het district
geplaatst; dit zal in de volgende jaren ook gedaan worden.
2.2.3 Af-/aanwezigheid districtsbestuurders
De bestuurders J. Hannessen en H. de Vries zijn afwezig. Daar staat tegenover dat D.R.J.
Woortman-Bakker na ziekte weer aanwezig is.
3.
3.1

Vaststellen Notulen Algemene Ledenvergadering 21-04-2010 (Bijlage 1)
Tekstueel
BC Bedum staat ten onrechte vermeld onder 'Afwezig'. De club moet staan onder
'Aanwezig'.
3.2
Inhoudelijk
Geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.
4.
4.1
4.2
4.3

Verslagen (Bijlagen 2, 3 en 4)
Jaarverslag secretaris 2010-2011 (Bijlage 2)
Geen opmerkingen.
Ledenaantal per 01-03-2011 (Bijlage 3)
Geen opmerkingen.
Verslag deelnames PK (Bijlage 4.1, 4.2, 4.3)
Geen opmerkingen.

5.

Financieel overzicht 2010 (Bijlage 5)
Er zijn geen opmerkingen. Penningmeester S. Wegter merkt op dat er een groter batig
saldo is dan begroot, hetgeen positief is.
6.
Verslag kascommissie (K. Tissingh, L. Smit)
Twee leden van de kascommissie, de heren K. Tissingh (Mireslyra) en L. Smit (Metropole),
hebben kas en boekhouding gecontroleerd. K. Tissingh leest het verslag voor en vertelt dat alles
in orde is bevonden. Hij stelt de vergadering dan ook voor de penningmeester décharge te
verlenen. De vergadering stemt daarmee in.
7.
Benoeming leden kascommissie. Aftredend: K. Tissingh
De heer K. Tissingh treedt af. Als nieuw lid treedt toe W. van Wijk.
De kascommissie bestaat nu uit:
1. L. Smit (Metropole) 2. K. Sturre (Emmen ‘65) 3. W. van Wijk (BC Care, reserve)
8.
Districtsbestuur
Volgens het rooster aftredend en herkiesbaar zijn: D.R.J. Woortman-Bakker, D.J. Boltjes, P.
Potjewijd, S. Wegter. Er zijn geen tegenkandidaten en allen worden herkozen; ze zijn weer 3 jaar
bestuurslid, tot 2014.
9.

Jeugdbiljarten
Jeugdconsul P. Potjewijd doet verslag. Het is moeilijk het jeugdbiljarten nieuw leven in
te blazen, er komen nauwelijks nieuwe jeugdleden. Bij B.C. D.N.P.P. zijn er weliswaar 11
jeugdspelers, maar die zijn niet aangemeld bij de Bond.
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P. Potjewijd heeft hierover contact met de Bond (sectie Carambole). Deze wil graag aan
jeugdbiljartpromotie doen en stelt (financiële) ondersteuning in het vooruitzicht. P. Potjewijd zal
binnenkort de clubs een mail sturen met de vraag of men inderdaad jeudgleden wil en om te
kijken hoe het jeugdbiljarten kan worden gepromoot. Op de volgende Algemene
Ledenvergadering (van 2012) zal een evaluatie plaatsvinden, die hopelijk iets positiever is.
In de zaal wordt voorgesteld om oproepen voor jeugdbiljarters te plaatsen in regionale
kranten en huis aan huis-bladen. P. Potjewijd roept op om de e-mailadressen van die bladen aan
hem door te geven.
B. Boelens (W.B.C.) zegt dat het jeugdbiljarten telkens in dezelfde spiraaltjes draait. In
de leeftijd van 12 tot 14 jaar wil de jeugd wel, soms wel tot 16-17 jaar (ook meisjes). Maar daarna
loopt de animo terug. Er zijn te weinig wedstrijden voor de jeugd.
P. Potjewijd: Het is zaak om de jeugd dingen aan te bieden (onderlinge competitie, trainingen,
toernooien, speels biljarten, zoals met 'kastje').
10.
10.1

Wedstrijdwezen PK
Finalerooster 2011-2012
WL PK D.J. Boltjes: Het finalerooster is in concept rondgedeeld. Er zijn verder geen

vragen.
10.2
Mededelingen
10.2.1 Inschrijfformulieren
D.J. Boltjes licht de nieuwe inschrijfformulieren. Men hoeft voortaan alleen maar het
lidnummer van de vereniging en het bondsnummer van de in te schrijven speler te vermelden, de
naam komt dan automatisch op de lijst. Wanneer men voorkeuren van de spelers te kennen wil
geven, kan dat niet meer op het formulier zelf worden gedaan. Men kan dat vermelden in de
begeleidende e-mail. D.J. Boltjes zal hier nog op terugkomen.
10.2.2 Voorwedstrijden
Bij het tussentijds uitvallen van spelers tijdens voorwedstrijden vervalt Artikel 60.32 van
het reglement. Voortaan wordt er geen deelsleutel meer toegepast, maar moeten de overige
spelers altijd 6 partijen spelen.
Het voorstel van het gewest om tijdens voorwedstrijden maar 4 partijen te spelen (zoals
in Noord-Oost Overijssel), wordt afgewezen.
11.
Wedstrijdwezen Teams
11.1
Mededelingen
11.1.1 Inschrijving
De inschrijving voor teams sluit op 26 juni.
11.1.2 Incidenten
Het afgelopen seizoen waren er twee incidenten in verband met het ongevraagd
verplaatsen van teamwedstrijden. Hiervan moet altijd melding worden gemaakt aan de WL
Teams.
11.1.3 Afvaardiging A-klasse
Er is een conflict ontstaan met het bestuur van het gewest aangaande het aantal teams die
in de A-klasse door de verschillende districten kunnen worden afgevaardigd naar de kruisfinales.
Het besluit van het gewest (slechts één A-team voor het District Groningen-Drenthe) is voorlopig
teruggedraaid.
11.2
Uitreiking medailles aan kampioensteams
De wisselbokalen zijn weer ter beschikking gesteld door Sportshop Doppie.
De kruisfinales vinden plaats op 14 mei (B- en C-klasse) en 15 mei (A-klasse).
11.3
Nieuwe opzet competitie
Het volgende seizoen is er een nieuwe competiteopzet. Er komen dan 3 C-klassen.
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12.
12.1

Arbitrage
Clubarbiters
D.R.J. Bakker-Woortman bedankt de clubs voor het doorgeven van de clubarbiters. Deze
kunnen nu worden geregistreerd in het COMPSOS-systeem.
12.2
Cursus districtsarbiter
R. Maatjes is geen gewestelijke arbiterscoördinator meer, wel instructeur. De cursus
districtsarbiter wordt verzorgd door Rein Prins van het gewest. In ons district is er één gegadigde,
de heer L. Smit (Metropole).
13.
Rondvraag
13.1
K. Tissingh (Mireslyra)
13.1.1 Omvang C1-competitie
K. Tissingh verzoekt om bij een gelijk aantal deelnemende teams anderhalve competitie
te spelen, anders zijn er veel te weinig wedstrijden.
13.1.2 Conflict teamwedstrijd HGL-Mireslyra
K. Tissingh vindt dat de beslissing van het districtsbestuur hierover niet alleen moet
worden medegedeeld aan de desbetreffende teamleiders, maar ook aan de vereniging als zodanig.
Hij vindt die beslissing billijk, maar voor verbetering vatbaar. Er is nu een waarschuwing en een
voorwaardelijke straf gegeven aan alle spelers van beide teams. Dit is zijns inziens onredelijk
tegenover de spelers wie het niet aanging.
Voorzitter R. Veldhuis zegt toe dat ernaar gekeken zal worden.
13.2
K. Blaauw (De Poedel)
13.2.1 Aantal speeldagen finales
Moeten districts- en gewestelijke finales per se in 3 dagen worden gespeeld?
D.J. Boltjes: In de statuten van het gewest staat dat gewestelijke finales in 3 dagen
moeten worden gespeeld. In ons district kan dat ook in 2 dagen, maar dat moet dan wel worden
gemeld aan het gewest.
13.2.2 Samenvallen finales
K. Blaauw klaagt over het samenvallen van verschillende (districts- en gewestelijke)
finales.
D.J. Boltjes: Dit is nu veranderd, zodat dat niet meer kan gebeuren.
14.

Sluiting
Om 21.20 sluit voorzitter R. Veldhuis de vergadering.
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