ALV 01-05-2013 Bijlage 1
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
DISTRICT GRONINGEN-DRENTHE
25-04-2012
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
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
10616 Bellevue ’66

10617 W.B.C. ’68
10618 De Karambool
10624 B.B.C.
11333 B.C.M. ’79
11812 A & O
11910 Eemsmond
12047 De Zeven Wolden
12406 Glimmen
12774 Biljartclub Het
Achterdeel
12812 H.S.K.

12877 Z.B.V.
12958 Mireslyra
13016 B.c. Doezum
13053 O.B.V.
13198 BC Ca-Re
13566 B.v. 1977
13639 B.v. Old Inn
14091 B.c. D.N.P.P.
15394 Onder de Toorn
15539 BC Valthermond

Afwezig m.k.
10608 Trianta
10633 DVKV
12170 ’t Witte Hoes

13242 B.c. Bedum
13493 Biljartschool Freddy
Davids

14159 Het Groene Laken

12850 K.W.W.
13039 BC Dedans

13180 B.c. 15-11
13437 B.C. 2000

Afwezig z.k.
10495 Centrum1
10499 Metropole
12467 Zuurdijk
1.

Opening
Om 20.00 uur opent voorzitter R. Veldhuis de vergadering. Hij verwelkomt de
aanwezigen. Een speciaal woord van welkom heeft hij voor de aanwezige ereleden C.C. Sluiter
en D. Rijploeg. Vervolgens vraagt hij een minuut stilte voor de bondsleden uit ons district die
sinds de vorige algemene ledenvergadering zijn overleden. Dit zijn de heren H. ten Berge, J.
Boers, J. Jansen, S. Loonstra, B. Muggen en B. Voorthuizen.
2.
2.1

Bespreking ingekomen stukken/mededelingen bestuur
Ingekomen stukken
Geen.
Voorzitter R. Veldhuis deelt mee dat er kort voor de vergadering wel een mail is
ontvangen met een voorstel aangaande de dagen waarop voorwedstrijden gespeeld moeten
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worden. Dit voorstel was echter op zeer onduidelijke wijze geformuleerd en te laat verstuurd. R.
Veldhuis verzoekt de aanwezigen daarom, eventuele discussiestukken uiterlijk twee weken
duidelijk geformuleerd aan het bestuur te doen toekomen.
2.2
Mededelingen
2.2.1 Promotiediploma's
Bij de ingang zijn, op alfabetische volgorde van vereniging, de promotiediploma's
neergelegd. De aanwezigen wordt verzocht de diploma's daar af te halen.
2.2.2 Afwezige bestuursleden
De bestuursleden J. Hannessen en D.J. Boltjes laten zich excuseren. De eerste is vandaag
geopereerd, de tweede ligt ziek op bed. Beiden worden op kundige wijze vervangen.
2.2.3 Datum Algemene Ledenvergadering 2013
Het bestuur heeft een verzoek ontvangen (van Biljartschool Freddy Davids) om de datum
van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ruim van te voren vast te leggen. Normaal
gesproken wordt ernaar gestreefd om de vergadering op woensdag in de laatste week van april te
houden. Voor volgend jaar geeft dat (vanwege verhindering van de penningmeester) problemen.
De Algemene Ledenvergadering wordt volgend jaar daarom gehouden op:
woensdag 01-05-2013 om 20.00 uur in De Dukdalf, De Reede 1, Veendam.
2.2.4 Verloop vergadering
R. Velthuis deelt mee dat er geen pauze wordt gehouden tijdens de vergadering. De
aanwezigen ontvangen op kosten van het District – en zodoende indirect van zichzelf –
voorafgaande aan de vergadering een kopje koffie en na afloop ervan een andere consumptie, af
te halen bij de bar.
3.
3.1

Vaststellen Notulen Algemene Ledenvergadering 27-04-2011 (Bijlage 1)
Tekstueel
Old Inn staat ten onrechte vermeld onder 'Afwezig'. De club moet staan onder
'Aanwezig'.
3.2
Inhoudelijk
R. Veldhuis deelt mee dat alle in de notulen vermelde actiepunten zijn afgehandeld.
Verder zijn er geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.
4.
4.1

Jaarverslagen (Bijlagen 2, 3 en 4)
Jaarverslag secretaris 2011-2012 (Bijlage 2)
Geen opmerkingen.
4.2
Jaarverslag ledenadministratie (Bijlage 3.1, 3.2)
4.2.1 Afname ledenaantal
C.C. Sluiter (BCM '79) vraagt of er een verklaring is voor de afname van het aantal
leden. De opsteller van de Bijlagen, P. Potjewijd (Ledenadministratie) zegt daar geen verklaring
voor te hebben. Vooral in de eerste drie maanden van 2012 waren er veel opzeggingen, maar een
reden daarvoor weet hij niet.
4.2.2 Functie ledenadministrateur
De functie van ledenadministrateur wordt door het aftreden van P. Potjewijd (zie punt 8)
vacant. De vraag wordt gesteld wie dat nu gaat doen. Deze vraag wordt onder punt 8 beantwoord.
4.3
Jaarverslag deelnames PK (Bijlage 4.1, 4.2)
Geen opmerkingen.
5.
5.1
5.1.1

Financieel overzicht 2011 (Bijlage 5)
Staat van baten en lasten
Vergoeding finales
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De heer Van Wijk (BC CA-RE) stelt een vraag over de gang van zaken bij de vergoeding
van organisatiekosten van districts- en gewestelijke finales. Penningmeester S. Wegter legt uit dat
de wijze van vergoeden enigszins gewijzigd is, maar dat er per saldo niets veranderd is.
5.1.2 Totaalbedragen Staat van baten en lasten
De heer A. Pieters (ZBV) geeft (op een wijze die niet onopgemerkt voorbijgaat, zie hieronder
punt 7) blijk van zijn grote financiële scherpzinnigheid, door op te merken dat de in de Staat van
baten en lasten opgetelde sommen niet geheel correct zijn. Hij vermeldt de zijns inziens correcte
bedragen. Penningmeester S. Wegter deelt mede dat deze onjuistheden ontstaan zijn door
afrondingen, maar door de geringe omvang van het verschil (€ 2,00) geen reden tot ongerustheid
geven (hetgeen ook uit punt 6 hieronder blijkt).
5.1.3 € 100,00 meer in kas
De heer E. Veltkamp (B.B.C) deelt mede het vreemd te vinden dat er € 100,00 meer in kas is,
terwijl het aantal leden is afgenomen.
5.2
Balans
Geen vragen of opmerkingen
6.
Verslag kascommissie (L. Smit, J.K. Sturre)
Twee leden van de kascommissie, de heren L. Smit (Metropole) en J.K. Sturre (Emmen '65),
hebben kas en boekhouding gecontroleerd. Bij afwezigheid van de heer L. Smit leest de heer J.K.
Sturre het verslag voor en vertelt dat alles in orde is bevonden. Hij stelt de vergadering dan ook
voor de penningmeester en de overige bestuursleden décharge te verlenen voor het gevoerde
beleid. De vergadering stemt daarmee in.
7.
Benoeming leden kascommissie. Aftredend: L. Smit
De heer L. Smit treedt af. Als nieuw lid treedt, daartoe vanwege zijn getoonde scherpzinnigheid
(zie punt 5.1.2) aangespoord door voorzitter R. Veldhuis, toe de heer A. Pieters (ZBV).
De kascommissie bestaat nu uit:
1. J. K. Sturre (Emmen ‘65) 2. W. van Wijk (BC Care) 3. A. Pieters (ZBV, reserve)
8.
8.1

Districtsbestuur
Aftredend, herkiesbaar
Volgens het rooster aftredend en herkiesbaar zijn: H.G. Ploeger (WL Teams), H.
Motshagen (secretaris) en H. de Vries (arbiterscoördinator). Er zijn geen tegenkandidaten en allen
worden herkozen; ze zijn weer 3 jaar bestuurslid, tot 2015.
8.2
Aftredend/niet herkiesbaar
Aftredend en niet herkiesbaar is P. Potjewijd (jeugdconsul, ledenadministratie).
8.2.1 Functie ledenadministrateur
Door het aftreden van P.Potjewijd wordt de functie van ledenadministrateur vacant. De
vraag wordt gesteld wie dat nu gaat doen. P. Potjewijd deelt mee dat deze functie door de
verregaande automatisering van de ledenadministratie bij de KNBB niet veel meer omhanden
heeft. Bestuurslid D. Bakker-Woortman verklaart zich bereid om deze functie in haar portefeuille
op te nemen. P. Potjewijd zal haar (en districtssecretaris H. Motshagen) de benodigde
wachtwoorden doorgeven.
8.2.2 Functie jeugdconsul
Naast de ledenadministratie heeft P. Potjewijd ook de taak van jeugdconsul
(implementatie en coördinatie jeugdbeleid KNBB) op zich genomen. Reden daarvoor was dat zijn
vereniging BC DNPP als enige activiteiten ontplooide voor jeugdbiljarters, waarvan er veel
waren in zijn vereniging. Intussen hebben de ook deze jeugdspelers zijn vereniging vaarwel
gezegd en zijn er in het district geen jeugdspelers meer. Gezien de algehele vergrijzing van het
carambole-biljarten en de problemen bij de implementatie van een jeugdbeleid, wordt besloten de
functie van jeugdconsul vooralsnog vacant te laten.
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8.2.3

Dankzegging
Voorzitter R. Veldhuis bedankt P. Potjewijd voor zijn inzet en overhandigt hem, in
overeenstemming met zijn afkomst en getoonde voorkeur, een fles Berenburg.
9.
9.1

Wedstrijdwezen PK
Huldiging
In de Nationale finale Libre Topklasse is Folkert Spakman (Harmonie Groningen)
kampioen geworden. Deze klasse wordt gespeeld op klein biljart met grote hoek en gaat van 35
tot 60 moyenne. Folkert speelde 64.29 moyenne en had als hoogste serie de te maken 350
caramboles, en wel in de eerste beurt. De basis van de prestaties van Folkert werd gelegd in
trainingen bij Bert Hofman, die op grond daarvan een pluim krijgt van voorzitter R. Veldhuis.
Deze geeft de onderscheiding voor F. Spakman, die zelf niet in de gelegenheid is om deze aan te
nemen, aan de voorzitter van De Harmonie Groningen, de heer H. Schoenmacker.
9.2
KNBB Sectie Carambole
Op dit punt van de vergadering neemt de assistent WL PK, de heer M. van der Laan het
woord. (Hij spreekt voor de afwezige WL PK D.J. Boltjes.) Hij stelt eerst zaken aan de orde die
niet het wedstrijdwezen PK, maar de KNBB Sectie Carambole betreffen.
9.2.1 Verslaglegging vergaderingen
M. van der Laan heeft als districtsafgevaardigde KNBB de vergaderingen van de bond
bijgewoond. De desbetreffende notulen zijn te lezen op:
www.knbbcarambole.nl/organisatie/ledenvergadering.
9.2.2 Contributie
De heffing van contributie door de KNBB is veranderd. Ingeschreven leden betalen nu
een basiscontributie van € 6,00 en een extra bijdrage van € 21,00 wanneer zij meespelen in onder
auspiciën van de KNBB c.q. het district georganiseerde wedstrijden. Deze contributie is voortaan
seizoensgebonden (gaat in per 01-07 van elk jaar) en niet meer per boekjaar.
De nieuwe regeling komt binnenkort op de website van het district te staan (www.districtgroningen-drenthe.nl).
9.3
Finalerooster 2012-2013
Het Finalerooster 2012-2013 is rondgedeeld. Naar aanleiding daarvan worden vragen
gesteld.
9.3.1 Samenvallen finales
Erelid D. Rijploeg (BV Eemsmond) merkt op dat de finales 5 en 6 in hetzelfde weekend
op dezelfde locatie (Harmonie Winschoten) worden georganiseerd. Hij acht dit onwenselijk. Hij
wordt hierin bijgevallen door B. Boelens (W.B.C. '68). (Tevens merkt D. Rijploeg op dat het te
maken aantal caramboles bij finale nr. 17 niet 75, maar 90 moet zijn.)
J.K. Sturre (Emmen '65) heeft er bezwaar tegen dat er door bij het district aangesloten
verenigingen activiteiten worden georganiseerd (zoals op 21 april jongstleden de KiKa-avond bij
Sociëteit De Harmonie Groningen, maar soms ook masterstoernooien), die samenvallen met door
het district georganiseerde finales. Voorheen moesten, zo meldt hij, de verenigingen dergelijke
activiteiten van tevoren bij het districtsbestuur melden en er toestemming voor vragen, het
samenvallen vermeden kon worden. Hij betreurt het dat deze regeling in het slop is geraakt en
vraagt wat het bestuur daaraan denkt te doen.
H. van Engelen (BC Valthermond) zegt dat hij tegelijkertijd een districtsfinale en een
gewestelijke finale moest spelen en gedwongen was te kiezen.
M. van der Laan legt uit dat dit samenvallen van een districtsfinale met een gewestelijke
finale te wijten was aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Er wordt alles aan
gedaan om dat te vermijden, maar daar heeft de wedstrijdleiding PK van het district niet altijd de
hand in.
Het samenvallen van districtsfinales is te wijten aan problemen bij de toewijzing van
finales. Er is een aantal clubs die zich afmelden voor het organiseren van finales. Andere
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verenigingen organiseren juist meerdere finales. Dit is het geval voor finales 5 en 6, die beide
door De Harmonie Winschoten in hetzelfde weekend worden gehouden, dit met het oog op
kostenbestrijding, zoals de vertegenwoordiger van die vereniging, de heer Hazenberg, uiteenzet.
M. van der Laan roept de verenigingen op om dit punt op hun volgende algemene
ledenvergaderingen aan de orde te stellen en zich zoveel mogelijk aan te melden voor finales.
In dit verband meldt J.K. Sturre dat zijn vereniging Emmen '65 op het formulier voor het
organiseren van finales opgenomen was in de rubriek van verenigingen die geen finale hoefden te
organiseren, terwijl ze juist eigenlijk wel graag een finale zouden willen organiseren.
Voorzitter R. Veldhuis zegt toe dit op de eerstvolgende bestuursvergadering aan de orde te zullen
stellen.
Voor wat betreft het samenvallen van districtsfinales met door aangesloten verenigingen
op eigen initiatief georganiseerde activiteiten wordt voorgesteld dat het districtsbestuur ter
vermijding maatregelen neemt. Spelers zou op straffe van bepaalde sancties verboden kunnen
worden om aan 'wilde' activiteiten (zoals masterstoernooien) deel te nemen die samenvallen met
officiële wedstrijden – aldus bijvoorbeeld C.C. Sluiter (B.C.M. '79).
Een dergelijke regelingsdwang gaat voorzitter R. Veldhuis te ver. Hij stelt voor om
verenigingen te verzoeken om bij de planning van 'wilde' activiteiten zoveel mogelijk rekening te
houden met de planning van de districtsfinales en het districtsbestuur bijtijds in te lichten. Tot het
nemen van sancties wil hij niet overgaan. Dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen.
9.4
Doorgeven uitslagen voorwedstrijden en finales
M. van der Laan verzoekt de verenigingen om uitslagen van voorwedstrijden uiterlijk na
5 dagen en van districtsfinales uiterlijk na 2 dagen aan de WL PK door te geven. De gegevens
aangaande de districtsfinales moeten namelijk binnen 4 dagen naar de WL PK van het gewest
worden doorgestuurd.
9.5
Inschrijving voorwedstrijden
9.5.1 Inschrijfformulieren
Door het gewest zijn, ter vergemakkelijking van de verwerking, nieuwe formulieren voor
de inschrijving voor voorwedstrijden ontwikkeld. M. van der Laan legt uit hoe die moeten
worden ingevuld. Een uitgebreide instructie is te vinden op de website van het district
(www.district-groningen-drenthe.nl)
9.5.2 Toepasselijk moyenne
Vanuit de KNBB is er een nieuwe regeling gekomen voor deze aanmelding. Bij de
aanmelding van spelers die ook in de teamcompetitie uitkomen, moet men voortaan rekening
houden met het in die competitie behaalde moyenne. Ligt dat hoger dan het laatst behaalde
moyenne in de voorwedstrijden, en wel zodanig dat men daardoor voor een hogere klasse
ingeschreven zou moeten worden, dan moet men van dit hogere moyenne uitgaan
9.5.3 Discrepantie seizoensgebonden contributieheffing/speeldata voorwedstrijden
De heer C.C. Sluiter (BCM '79) wijst erop dat de nieuwe seizoensgebonden
contributieheffing tot problemen kan leiden, doordat sommige voorwedstrijden al vóór 01-07
worden gespeeld.
10.
Wedstrijdwezen Teams
10.1
Mededelingen
10.1.1 Heffingen
WL Teams H.G. Ploeger deelt mee dat hij in de 15 jaar dat hij deze functie bekleedt nog
nooit zo weinig boetes heeft hoeven uitdelen
10.1.2 Indeling teamcompetitie
Het afgelopen seizoen zijn de C4- en C5-competitie overgeheveld naar de C2- en C3competitie. Alle competities worden met drietallen gespeeld, met uitzondering van één C3competitie waarin men met vier personen speelt. (Dringen deze teams door naar gewestelijke en
nationale wedstrijden, dan moeten zij wel met drie personen uitkomen.) Naar aanleiding hiervan
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vraagt de heer W.L. Oldeman (G.B.C.) of het mogelijk is om deze competitie alleen open te
stellen voor verenigingen die minimaal twee biljarts beschikbaar hebben. H.G. Ploeger vertelt
echter dat men verenigingen met één biljart niet kan buitensluiten.
10.2
Uitreiking medailles aan kampioensteams
H.G. Ploeger reikt de kampioensmedailles uit.
De wisselbokalen zijn weer ter beschikking gesteld door Sportshop Doppie.
10.3
Sponsoring teamcompetities
Vanuit de KNBB is het verzoek gekomen om voor de teamcompetities een sponsor te
zoeken. Gedacht wordt aan een sponsoringbedrag van € 300,-- a € 400,--. In ruil voor dit bedrag
wordt de naam van de sponsor verbonden aan alle competities en wordt de sponsor ook vermeld
op de site van het district. Met de sponsoring kunnen de onkosten van finales worden bestreden.
H.G. Ploeger verzoekt de verenigingen om actief mee te zoeken naar een geïnteresseerde sponsor.
11.
11.1

Arbitrage (Bijlage 6)
Bijlage 6
Geen vragen
11.2
Cursus districtsarbiter
De cursus districtsarbiter in Groningen is op dit moment nog bezig. Er hebben zich weer
14 personen aangemeld voor een nieuwe cursus. Deze zal in augustus gestart worden en in twee
groepen worden gesplitst. D. Bakker-Woortman geeft aan dat zij deze twee groepen niet in één
week wil afhandelen.
12.
12.1

Rondvraag
K. Orsel (H.S.K)
De heer Orsel vraagt of wedstrijdleiders die voorwedstrijden organiseren de data waarop
die voorwedstrijden worden gespeeld minimaal 14 dagen van tevoren kunnen doorgeven, zodat
de uitgenodigde spelers daar rekening mee kunnen houden.
12.2
K.S. Sturre (Emmen '65)
De heer Sturre zou graag zien dat er weer Wedstrijdleidersoverleg plaatsvindt. Het
afgelopen seizoen is dit, bij gebrek aan te behandelen punten, niet gebeurd.
Hem wordt toegezegd dat het overleg komend seizoen wel weer zal plaatsvinden.
13.

Sluiting
Om 21.35 sluit voorzitter R. Veldhuis de vergadering.
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