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

 
Voorjaarsvergadering maandag  26 mei 2014 

Castle City,  Waalwijk 

 

1.Opening door de voorzitter.                                                                                                                        
Allen welkom, speciaal aan de afgevaardigden van de commissies van ons district, Michel van Iersel 
(veteranen), Marianne Oerlemans (PK), Jack van de Ven (Arbiters) en Rob Schaap (Heffingen en 
Maatregelen). 
Verenigingen niet aanwezig:  D.O.S.S. (afgemeld), ’t Karrewiel, Havenzicht, BC Goirle (afgemeld), 
D’n Inval. 
We hebben dit jaar als kampioen 
A-klasse driebanden B.S.V.          gewest 3e           (De Hoef 2e ) 
B-1 klasse driebanden H.M.S.    gewest nog niet bekend 
B-2 klasse driebanden   Het Oude Tramstation  gewest 4e  
C-1 klasse libre  ’t Vosje    gewest 2e  
C-2 klasse libre  D.G.P.    gewest nog niet bekend 
C-3 klasse libre  D.O.T.    gewest nog niet bekend 
Damesklasse  District team   gewest 3e  
 
We hebben weer iets positiefs te melden over de jeugd. Enkele nieuwe jeugdleden hebben zich 
aangemeld en we hopen ook dat we weer wat in de opbouw zien te geraken. 
 
Ook hebben we weer nieuwe verenigingen mogen inschrijven, namelijk: 
D’n Berg in Geertruidenberg  (voorheen D.V.O.) 
Borduurhuis.nl/de Romein in Tilburg 
Café d’n Ondeugd in Oosterhout 
Euphonia in Kaatsheuvel 
K.T.O. (Kom Trouw Op) in Kaatsheuvel 
H.G.L. (Het Groene Laken) in Kaatsheuvel 
Landzicht in Sprang-Capelle. 
 
Op de laatste gehouden ledenvergadering heb ik U enkele mededelingen gedaan betreffende de 
KNBB. Het overleg gaat goed met de 4 secties Carambole – Driebanden – Pool – Snooker. 
Er zijn positieve zaken te melden wat de transparantie van het overleg betreft. De lijnen worden 
korter en de samenwerking is aanmerkelijk verbeterd wat onze KVC en de KNBB aangaat. 
Duidelijkheid en dat we weten waar we aan toe zijn, openheid is belangrijk en zo kunnen we bouwen 
aan een structuur die voor ons allemaal belangrijk is. De KNBB gaat een mooie tijd tegemoet met een 
gezonde financiële buffer van ± € 500.000,--. Wel houden we nog een beklemming van rond de           
€ 200.000,-- achter de hand, zodat we als grootste sectie, die toch de KNBB weer gezond heeft 
gemaakt, niet zomaar storten in de kas van de KNBB als we gefuseerd zijn in 2015. 
Hopelijk heb ik U weer wat bijgepraat betreffende onze KNBB en mocht U iets willen weten, alles 
kunt U vinden op de site van de KNBB. 
 
Voordat we verder gaan met de agenda wil ik U verzoeken om onze overleden biljart vrienden te 
gedenken. 
 
2. Mededelingen en eventuele aanvullende agendapunten. 
Er zijn geen aanvullingen 
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3. Ingekomen en uitgaande stukken. 
Daar het jaarverslag van de secretaris in de brochure geplaatst is behoeft onze secretaris hier verder 
geen uitleg te geven. Alle belangrijke zaken zijn in het jaarverslag vermeld. 
 
4. Notulen van de najaarsvergadering 18 november 2013. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen, met dank aan de notulist. 
 
5. Jaarverslag secretaris. 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
 
6. Verslag financiële commissie. 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
 
7. Jaarverslag boekjaar 2013. 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
 
8. Decharge districtsbestuur voor het door hen gevoerde financieel en algemeen beleid. 
Met applaus wordt het decharge door de vergadering bekrachtigd. 
 
9. Verkiezing financiële commissie. 
De commissie bestaat uit:  Jeroen Hamers, Frans Slaats, Paul van Diem. 
Frans Slaats is aftredend als lid van de commissie. Daar er geen tegenkandidaten zijn stelt Frans zich 
weer herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar. Dit wordt met applaus bekrachtigd. 
 
10. Verkiezing districtsbestuur. 
Bert van den Hooff is aftredend als jeugdconsul en stelt zich herkiesbaar. 
Er zijn geen tegenkandidaten en Bert wordt weer voor een periode van 3 jaren gekozen. 
Peter Rijckaert is aftredend als penningmeester en stelt zich herkiesbaar. 
Er zijn geen tegenkandidaten en Peter wordt weer voor een periode van 3 jaren gekozen. 
Peter Rijckaert was eigenlijk vorig jaar (2013) aftredend voor de functie automatisering. 
Peter stelt zich hiervoor weer herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en Peter wordt weer 
gekozen, nu voor 2 jaren tot en met 2016. 
 
11. Jaarverslag arbitercoördinator. 
In het jaarverslag staat ook, als je je wil verrijken in het biljartspel, wordt dan arbiter. 
Wij zijn uiteraard altijd op zoek naar mensen die zich hiervoor op willen geven. 
Verder geen op- of aanmerkingen. 
 
12. Jaarverslag veteranencommissie. 
We hebben de grootste afdeling van Nederland binnen ons district, dus dat is leuk. 
57 teams doen mee in de competitie. 
Geen op- of aanmerkingen. 
 
13. Verkiezing commissie heffingen en maatregelen. 
De commissie treed op als er van de PK commissie een schrijven komt van een overtreding of andere 
overtredingen tijdens de competitie. 
Zij zoeken nog 1 lid om de commissie te versterken. 
 
14. Punten gewestelijke vergadering (3 mei 2014). 
U ziet dat deze vergadering al is geweest. We proberen altijd voor de vergadering te zitten. 
We zijn aanwezig geweest maar er zijn geen punten van belang uit voort gekomen. 
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15. Punten voor de Vereniging Carambole Voorjaarsvergadering (10 mei 2014). 
Ook deze vergadering is geweest. Enkele punten heeft onze voorzitter al in zijn voorwoord vermeld 
en verder zijn er geen belangrijke punten. 
 
16. Eventuele voorstellen vanuit de verenigingen. 
Er zijn geen voorstellen binnengekomen vanuit de verenigingen. Dat is uiteraard een goed teken en 
een bevestiging dat we alles goed onder controle hebben. 
 
17. Eventuele voorstellen vanuit het districtsbestuur. 
De voorstellen zijn vermeld in onze brochure. 

1. De contributienota van € 6,25 per lid die in augustus in rekening gebracht zou worden 
vervalt. 

Vergadering:  Geen reactie, dus unaniem akkoord. 
 Daarnaast hebben we nog een meevaller. Wij dragen elk jaar € 1.000,-- af aan Biljartpoint. 
 De KNBB gaat echter met ingang van het nieuwe seizoen in zee met Biljartpoint en zodoende  
 vervallen deze abonnementskosten. 
2. Facturatie in januari vervalt. In augustus 2014 wordt er geen contributie in rekening 

gebracht, behalve voor de nieuwe verenigingen. De facturatie van € 12,50 gaat in per 
augustus 2015. 

Vergadering:  Geen reactie, dus unaniem akkoord. 
3. We hebben nieuwe verenigingen dus die gaan hun leden aanmelden. Vergeet niet Uw leden 

te controleren en zo nodig vóór 1 augustus aan te passen. Alle leden welke per 1 juli 
aangemeld zijn bij de bond betaalt U de volle contributie. 

4. We willen graag overgaan om automatische incasso aan te schaffen. 
Peter vraagt gelijk aan de verenigingen hoe men daar over denkt. Bijna iedereen is hiermee 
akkoord dus kan Peter dit verder uitwerken. 

5. A. Indien de uitslag niet tijdig wordt doorgegeven na de laatste wedstrijd in de 1e helft en in 
de 2e helft, wordt een heffing opgelegd van 1x bondscontributie (€ 28,--). 

Vergadering:  Geen reactie dus voorstel aangenomen. 
5. B. Elk seizoen komt het voor dat aan het einde van het seizoen een aantal wedstrijden niet 

meer gespeeld worden omdat er geen datum gevonden kan worden of dat een team het niet 
meer belangrijk vindt omdat ze geen kampioen meer kunnen worden. 
Dit vinden wij geen sportief gedrag en daarom willen we hier bij een overtreding een heffing 
van 2x de bondscontributie opleggen aan het team, dat de veroorzaker is. 

       Vergadering:  Geen reactie dus voorstel aangenomen. 
 
18. Competitie 2014/2015. Sluiting zondag 25 mei 2014. 
117 teams zijn er tot nu toe ingeschreven. We gaan uit van minimaal 27 wedstrijden en we beginnen 
op 25 augustus of 1 september. Het einde van de competitie wordt dan 5 april. 
Er is nog een wijziging van het aantal caramboles in de klasse B-2 driebanden. 15 caramboles gaan 
naar 13, 16 naar 15, 17 naar 16, 18 naar 17 en 19 naar 18. 
Er zullen nog teams bijkomen van de NBF. We wachten hun vergadering nog af, welke 4 juni is. 
Bij de boekjes afhalen voor het nieuwe seizoen zullen ook de wedstrijdformulieren uitgereikt 
worden. 
 
19. Rondvraag. 
Hans van Berge Henegouwen (’t Gelagh) 
De website van het district wordt slecht bijgehouden en er staan verkeerde uitslagen op. 
Antw.:  We proberen elke 14 dagen de site bij te werken en tot op heden is dat wel gelukt. 
Hans vindt echter niet dat dit het geval was. 
 
Frans van Duuren(Dorpszicht) 
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Hoeveel tijd mag er zitten tussen en het spelen en invullen van de uitslag op de site. 
Antw.:  De uitslag dient binnen 48 uren ingevuld te worden. Daarna krijgt men herinneringen om de 
uitslag in te vullen. Zaterdagavond 19.00 uur is de uiterste tijd, daarna kunnen we een heffing 
opleggen. 
 
Hans van Berge Henegouwen (’t Gelagh) 
Bij het inschrijven van de teams kan men ook kiezen voor bandstoten? 
Antw.:  Dat kan inderdaad. Nog niemand heeft zich opgegeven maar dit blijft mogelijk en daarom 
laten wij dit ook zo staan. Mocht er toch animo zijn dan kunnen wij daarmee aan de slag. 
 
20. Sluiting. 
Onze voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng en wenst allen wel thuis en een 
goede vakantie. Ook dank aan de lokaalhouder Wim van Cromvoirt en personeel. 
 
 
 
Aldus de voorjaarsvergadering, gehouden op 26 mei 2014. 
 
Notulist Wil de Rooij 
 


