
DISTRICT MIDDEN BRABANT               K.N.B.B. Gewest Zuid Nederland 

 
Najaarsvergadering maandag  18 november 2013 

Café  Bet Kolen  te  Tilburg 

 
 
Aanwezig bestuur: 
Henk Vos – Peter Rijckaert – Embert Broekhoven – Bert van den Hooff – Peter van Wezel. 
Commissielid PK  Marianne Oerlemans.  
Verenigingen: 
Afwezig met kennisgeving: D.O.S.S., D.V.O., De Poedeltjes  Afwezig zonder kennisgeving: B.S.V. 
 
1. Opening door de voorzitter. 

Met een hartelijk welkom aan de aanwezigen, opent de voorzitter de vergadering en verwelkomt Henk 
Kosters en zijn vrouw Corry in het bijzonder, omdat Henk vanavond definitief afscheid neemt als 
wedstrijdleider PK. Hij vraagt een moment stilte ter nagedachtenis aan de ons ontvallen leden. 
 
2. Mededelingen en eventuele aanvullende agendapunten. 

Uittreden door Carambole uit de KNBB is niet meer aan de orde. We gaan met de andere secties 
samen werken aan de toekomst waarbij Carambole in de nieuwe structuur vanaf voorjaar 2015 een 
inbreng krijgt van minimaal de helft + 1. We laten ons niet meer melken, wij melken ons zelf. Henk doet 
uitgebreid verslag van de gebeurtenissen van afgelopen jaar en de vele vergaderingen. Hij hoopt dat het 
duidelijk is voor iedereen omdat het zo belangrijk is voor alle carambole spelers. Wij gaan aanstaande 
zaterdag weer naar Wijchen om jullie belangen te verdedigen en te werken aan de toekomst. Dat we 
weer leden verliezen bij de jeugd en de senioren zal duidelijk zijn. Afgehaakt hebben ’t Rijens Vat en 
DC Michielsen. De Jeugd speelt komend seizoen één tegen één, we hebben nog 2 jeugdleden en 
West-Brabant nog 10. In Brandenburg hebben we laten zien dat we nog meetellen: 7 keer Goud, 4 
Zilver en 7 Brons. 
Een mededeling die geen schoonheidsprijs verdient. Henk biedt namens het gehele bestuur excuses 
aan omdat bij de PK’s 2e klasse 3-band bij Prinsenhoeve geen prijzen aanwezig waren. Deze fout is 
geheel op het conto van het bestuur te schrijven. We hebben inmiddels maatregelen genomen om dit 
in de toekomst te voorkomen. Wie werkt kan fouten maken, wie niet werkt kan geen fouten maken, 
aldus Henk. 
 
3. Ingekomen en uitgaande stukken. 
Vanwege vakantie is de secretaris Wil de Rooij vandaag afwezig. Peter van Wezel neemt een deel 
van hem waar. Ingekomen zijn veel stukken van de KVC die allemaal betrekking hebben op de vele 
gesprekken die afgelopen tijd zijn gevoerd en nog gevoerd zullen worden. Er zijn geen verdere in- of 
uitgaande stukken die aanleiding geven om hier behandeld te worden. 
 
4. Notulen van de voorjaarsvergadering 27 mei 2013 ( zie pagina 2 t/m 7 ). 

De voorzitter vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op de notulen van de voorjaarsvergadering van 27 
mei 2013 bij ‘t Snoekske. Zonder aanmerkingen worden de notulen goedgekeurd en ondertekend. 
 
5. Verwachte financiële situatie periode 2013 en begroting 2014 (zie pagina 7 t/m 10) 

Zonder enige opmerking over dit stuk van de penningmeester wordt dit goedgekeurd. 
 
6. Verslag wedstrijdleider competitie ( zie pagina 11 ). 

Rob Schaap vraagt wanneer prijzen worden uitgereikt, sorry vergissing, gezegd door Embert 
Broekhoven. 
  
7. Verslag wedstrijdleider PK ( zie pagina 12 t/m 13 ). 
Het verslag van de commissie wedstrijdleiding PK’s wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
 



8. Verslag jeugdconsul ( zie pagina 13 t/m 15 ). 

Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de jeugdconsul. Goedgekeurd. 
 
9. Verslag Arbiterscommissie. ( zie pagina 15 ). 

Wegens andere verplichtingen is de arbitercoördinator verhinderd. Uit de zaal komt geen reactie op dit 
verslag dat in de brochure is opgenomen, waarmee ook dit stuk wordt goedgekeurd. 
 
10. Commissie heffingen en maatregelen. ( zie pagina 16 ). 

De voorzitter zegt dat eenieder nu vragen kan stellen aan Rob Schaap. Er zijn geen vragen. Intussen 
is er een lid aan de commissie toegevoegd. Belangstellenden kunnen zich melden voor de overige nog 
openstaande plaats binnen de commissie heffingen en maatregelen. 
 
Pauze 
Henk Kosters en Corry worden naar voren geroepen alvorens de pauze wordt ingeluid. 
De voorzitter roemt Henk voor bijna 15 jaar inzet. Het bestuur heeft prettige herinneringen aan de 
samenwerking die we zo lang hebben gehad. Een van de rotste baantjes binnen het bestuur. Je vraagt 
je af waar doe je het voor. Toch wist hij er altijd uit te komen. Het bestuur heeft daarom besloten om je 
te benoemen tot erelid van het district. De daarbij behorende speld wordt door Henk Vos opgespeld 
en voor Corry: Je hebt hem vaak moeten missen, nu heeft hij tijd voor zijn kleinkinderen en hij biedt 
haar een mooi bloemetje aan namens het gehele district. Henk Kosters dankt iedereen voor de fijne 
samenwerking en hoopt nog lang te kunnen genieten van zijn eigen spelletje. 
 
Henk Vos  
11. Punten voor vereniging carambole najaarsvergadering ( 23 november 2013 ). 

Uit de zaal zijn er geen voorstellen om aan te kaarten tijdens de najaarsvergadering van de KVC. 
 
12. Eventuele voorstellen vanuit de verenigingen ( zie pagina 16 ). 

Namens Wil de Rooij zegt Peter van Wezel dat er geen voorstellen zijn ingekomen uit de verenigingen. 
 
13. Eventuele voorstellen vanuit het districtsbestuur ( zie pagina 16 ). 

Peter Rijckaert zegt dat er geen voorstellen zijn vanuit het districtsbestuur. 
 
14. Rondvraag. 
De voorzitter zegt dat het een makkelijke snelle vergadering was en dat het bijzonder is dat er niemand 
van de aanwezige een punt heeft voor de rondvraag. Dat kan betekenen dat u allen tevreden bent tot 
dit moment. 
 
15. Sluiting. 

Namens het bestuur zegt de voorzitter dat men mag blijven zitten om het drankje te nuttigen dat 
zojuist namens het district werd verstrekt. Hij dankt de vergadering voor de aanwezigheid en de 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. Henk sluit de vergadering met dank aan de lokaalhouder van 
café Bet Kolen. 
 
 
 
Aldus de najaarsvergadering, gehouden op 18 november 2013. 
Wil de Rooij / secretaris. 
Peter van Wezel / notulist. 


