Bijlage 1
Notulen Algemene Ledenvergadering District Groningen-Drenthe
23-04-2014
Aanwezig
10495 Centrum
10496 G.B.C.
10497 Harmonie Groningen
10499 Metropole
10513 B.c. Spoorzicht
10607 A.B.C. 1908
10609 B.C.D.
10610 Emmen '65
10612 A.G. Swart

10613 Central
10614 Harmonie Winschoten
10615 De Poedel
10617 W.B.C. '68
10618 De Karambool
10624 B.B.C.
11333 B.C.M. '79
11812 A & O
12047 De Zeven Wolden

12877 Z.B.V.
12958 Mireslyra
13016 D.B.C. Doezum
13053 O.B.V.
13198 B.C. Ca-Re
13493 Biljartschool Freddy
Davids
13639 B.c. Old Inn

Afwezig
10608 Trianta
10616 Bellevue '66
10633 D.V.K.V.
11910 B.C. Eemsmond
12170 't Witte Hoes
12406 Glimmen
12467 Zuurdijk

12774 Biljartclub Het
Achterdeel
12812 H.S.K.
12850 K.W.W.
13242 B.C. Bedum
14091 B.C. D.N.P.P.
14159 Het Groene Laken

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

1.

Opening
Om 20.00 uur opent voorzitter R. Veldhuis de vergadering. Hij heet de aanwezigen hartelijk
welkom. Een speciaal welkom heeft hij voor het aanwezige erelid, de heer C. Sluiter (B.C.M. ’79).
Daarna vraagt hij een minuut stilte voor de overleden biljarters, de heren W. Diemer (Biljartschool
Freddy Davids), B. Jansen (Centrum), J. Staal (De Harmonie Groningen) en M. Cramer (B.C.D.).
Hij deelt mee dat er geen pauze wordt gehouden. De koffie nu wordt door het bestuur
aangeboden plus een consumptie na afloop van de vergadering.
2.
2.1
2.2.

Bespreking ingekomen stukken/mededelingen bestuur
Ingekomen stukken
Geen
Mededelingen bestuur
Geen

3.
3.1

Vaststellen Notulen Algemene Ledenvergadering 1 mei 2013
Tekstueel
Pag. 4 punt 10: Schoenacker wordt Schoenmacker.
3.2
Inhoudelijk
Pag. 5: De heer Harms (B.C.D.) stelt een vraag over het opgeschroefde aantal
caramboles van de C3-teams; de heer Ploeger zou daarover navraag doen. De heer Ploeger
antwoordt dat het aantal caramboles van de C3-teams is vastgesteld door de Vereniging Carambole
van de K.N.B.B. en dat de winkans voor alle teams percentueel gelijk blijft en het aantal caramboles
gelijk blijft. Wel deelt hij mee dat er nu wel weer een C4-klasse komt.
De heer Harms meldt dat in dat geval het C3-team van B.C.D. zich terugtrekt
De notulen worden aangenomen.
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4.
4.1

Jaarverslagen
Jaarverslag secretaris (Bijlage 2)
Geen opmerkingen
4.2
Jaarverslag deelnames PK (Bijlage 3)
De heer Van der Laan vertelt dat de documenten ook te zien zijn op de website van het
District. Hij vertelt tevens dat er in de periode 2008-2013 een terugloop in de deelnames PK te zien
valt van 13,7%. De oorzaak moet gezocht worden in het aantal mindere leden in combinatie met de
hogere kosten.
In dit opzicht vertelt voorzitter Veldhuis dat het carambole-biljart sowieso in ledenaantal
terugblijft. Vervolgens staat C. Elzenaar, voorzitter van de O.B.V., op om de situatie in zijn
vereniging toe te lichten. Hij vertelt dat zijn club 230 leden heeft, dat wil zeggen omstreeks het
derde deel van het aantal Districtsleden. Zij spelen overdag, onder andere met 40 teams. Hij stelt
voor om te bekijken wat de O.B.V. samen met het District propagandatechnisch zou kunnen doen.
De heer Veldhuis zegt dat in de nabije toekomst zeker te zullen doen.
5.

Financieel overzicht 2013 (Bijlage 4)
Geen vragen

6.

Verslag kascommissie (W. van Wijk, A. Pieters en L. Smit)
Van de kascommissie hebben de heren W. van Wijk en A. Pieters de kas gecontroleerd. De
heer Pieters doet verslag. Hij vertelt dat de heren niets bijzonders hebben gevonden. Hij stelt dan
ook voor de penningmeester S. Wegter decharge te verlenen. De vergadering doet dat onder luid
applaus.
7.

Benoeming leden kascommissie. Aftredend: W. van Wijk
Volgens de statuten is de vereniging Centrum verantwoordelijk voor het aanwijzen
van een nieuw commissielid. Dit moet binnen een maand bekend zijn bij het Districtsbestuur. Is dat
niet het geval, dan volgt er een boete.
8.

Bestuur
Aftredend zijn volgens het rooster de mevrouw D. Bakker-Woortman en de heren
D.J. Boltjes en S. Wegter. Deze zijn allen weer herkiesbaar. Aangezien er geen tegenkandidaten
zijn opgegeven, worden ze weer herkozen.
9.

PK
De wedstrijdleider PK D.J. Boltjes heeft een nieuw rooster gemaakt voor het komende
seizoen. Hij wil dit toelichten.
9.1. Libre 6e en libre 5
De klassen libre 6 en libre 5 zullen pas in 2015-2016 worden samengevoegd. Pas dan is er
een handicap met interval. Nu is er al wel een in plaats van twee afgevaardigden naar het gewest in
zowel Libre 6 als Libre 5.
9.2. Damesfinale vervalt
Er is besloten bij de K.N.B.B. Sectie Carambole dat de damesfinale is komen te
vervallen. De commissie van de vereniging Carambole is bezig dit anders op te zetten. Wij als
district hebben daarop geen invloed. D.J. Boltjes vindt het standpunt van de vereniging Carambole
begrijpelijk.
9.3. Kader gemengd
De voorwedstrijden Kader gemengd waren dit jaar slecht georganiseerd. Tegelijk met
de voorwedstrijden was er ook een vrijwilligerswedstrijd voor kaderspelers gepland, zodat vele
spelers voor dat laatste kozen. Volgend jaar zullen ze beter worden georganiseerd.
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9.4.

Data voorwedstrijden
De data tussen welke de voorwedstrijden gepland staan, worden in de formulieren vermeld.
De clubs worden gevraagd zich daaraan te houden en de uitslagen eerder door te geven. Dit
geschiedt via het formulier op tabblad 3. De zo ingevulde uitslagen gaan ook naar het Gewest.
9.5. Aantal dagen finalewedstrijden
Finalewedstrijden met twee biljarts worden op drie dagen en finalewedstrijden met
meer biljarts worden op twee dagen gespeeld. Dit geldt ook voor gewestelijke finales, mits van
tevoren zo aangevraagd.
9.6. Discussie
Na deze mededelingen volgt er een discussie. C. Sluiter (B.C.M. ’79) merkt op dat volgens
hem de samenvoeging van Libre 5e en 6e klasse ongepast is. M. van der Laan stelt echter dat deze
samenvoeging noodzakelijk is, omdat er minder dan 8 deelnemers van de 6e klasse zijn. Zodra het
aantal deelnemers 20% of meer erboven zit, wordt de samenvoeging weer ongedaan gemaakt.
R. Veldhuis vertelt dat het Districtsbestuur maar één Algemene Ledenvergadering per jaar
organiseert. Bovendien houdt het zowel een WL-overleg voor de wedstrijdleiders van de
verschillende verenigingen als een andere voor de verschillende teamleiders van de teamcompetitie.
Daar wil het bestuur nu verandering aanbrengen in die zin dat alleen de wedstrijdleidersvergadering
voor teamleiders van de teamcompetitie nog gehouden wordt. Voor het WL-overleg voor
wedstrijdleiders van de verschillende verenigingen staan er te weinig punten op het programma.
Hierop volgen opmerkingen. L.Smit (Metropole) vindt dat de kleding een probleem vormt.
Voorzitter R. Veldhuis vindt dat het Vademecum, dat bij elke vereniging aanwezig hoort te zijn,
daar duidelijk genoeg in is. Op gewestelijke finales dragen leden van andere districten niet de
gewenste kledij, terwijl die van ons district dat wel doen. Daarnaast vindt H.Schoenmacker (De
Harmonie Groningen) dat ook het roken tijdens biljartwedstrijden een probleem vormt. R. Veldhuis
zegt echter dat de K.N.B.B. afwacht wat de regering doet.
Ten slotte stopt R. Veldhuis de discussie.
10.
Teams
10.1. Mededelingen
H.G. Ploeger deelt mee dat de inschrijvingen voor het volgende seizoen uiterlijk 22 juni
2014 binnen moeten, via COMSOS. Hij vertelt dat er in het afgelopen seizoen geen incidenten
waren en dat er maar vijf heffingen gegeven werden.
10.2. Prijsuitreikingen
Vervolgens gaat de heer Ploeger over tot de prijsuitreikingen.
11.
Arbitrage
11.1. Cursussen
Mevrouw D. Bakker-Woortman geeft aan dat zij in het komende seizoen drie nieuwe
cursussen geeft. In september is er een cursus voor clubarbiters, waarvoor er overigens nog maar
twee deelnemers zijn in plaats van het minimum aantal van zes. Daarnaast is er een cursus voor
districtarbiters. En half november wordt er een cursus gegeven voor gewestelijke arbiters. Men kan
zich opgeven bij het e-mailadres van mevrouw Bakker-Woortman (drjbakker@online.nl).
11.2. Declaratieformulier
Men moet het declaratieformulier graag per e-mail ingevuld terugsturen naar H. de
Vries, dat is gemakkelijker voor ons.
11.3. Clubarbiters
Clubarbiters die stoppen met hun activiteiten moeten ook opzeggen bij de Bond. Ze
moeten ook hun lidmaatschap van de arbitrage (5 euro opzeggen.
11.4. Ziekte
Mevrouw J. de Jong heeft twee nieuwe heupen gekregen. Mevrouw E. Deekens heeft
ziekte van Kahler, een soort van kanker in het ruggenmerg. Ze is er ernstig aan toe.
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12.
Rondvraag
12.1. F. Spakman (De Harmonie Groningen)
De heer F. Spakman vraagt of het mogelijk is om in twee verschillende C1-teams mee te
doen in de competitie. De heer Ploeger vertelt dat dat alleen mogelijk is indien men in twee
verschillende districten uitkomt.
12.2. J. Hofsteenge (A & O)
De heer J. Hofsteenge vertelt dat er op de site oude dingen worden vermeld, zoals
reeds opgeheven verenigingen en de indelingen van teams in het seizoen 2012-2013. De heer
Ploeger zal er naar kijken.
12.3. W. Weerd (Central)
De heer W. Weert spreekt zijn ongenoegen uit over de organisatie van de finale
Driebanden 3e klas door Biljartclub Het Achterdeel in Westernieland. Er waren zes mensen
uitgenodigd, maar men hoefde niet te reageren wanneer men niet kon. L. Smit was daar
arbitersleider en vertelt dat er zeven mensen zouden komen, maar dat de achtste (van Central) ook
was opgeroepen. Vervolgens viel de zevende af, zodat ook de achtste weer werd opgezegd. De WL
PK D. Boltjes vertelt als reactie dat er zes mensen dienden te spelen.
12.4. J. van de Wal (Myreslira)
De heer Van de Wal vraagt of de C4 er weer als klasse bijkomt in de teamcompetitie.
De heer Ploeger deelt mee dat de teams van C4 pas in het seizoen 2015-2016 weer terugkomt. Ook
zal er in dat seizoen geen kadercompetitie meer gehouden worden.
13.

Sluiting
Om 21.20 uur sluit voorzitter R. Veldhuis de vergadering.
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