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

 
Voorjaarsvergadering dinsdag  24 mei 2016 

Castle City/Café City te Waalwijk 

 

1.Opening door de voorzitter.                                                                                                                        
Allen hartelijk welkom, verenigingen, commissies.  
Onze team kampioenen zijn inmiddels druk bezig voor hun gewestelijke finale, of hebben deze al 
gespeeld. Tot nu toe hebben we één gewestelijk kampioen, Concordia in de klasse C-2 libre. 
De vergadering werd gevraagd een minuut stilte in acht te nemen voor de ontvallen leden. 
Drie verenigingen zijn niet aanwezig / Twee verenigingen hebben zich afgemeld. 
 
2. Mededelingen en eventuele aanvullende agendapunten. 
Er zijn geen aanvullingen 
 
3. Ingekomen en uitgaande stukken. 
Onze secretaris heeft zijn jaarverslag zo opgesteld dat hier de voornaamste stukken worden 
genoemd, dus behoeft ze hier niet nogmaals te vermelden. 
Aanvulling hier op is de mededeling dat De Westhoek is opgehouden te bestaan. 
Veteranen Biljart heeft twee kandidaten voorgedragen voor de functie van wedstrijdleider 
competitie, ter vervanging van Michel van Iersel, die aangegeven heeft te stoppen met zijn 
werkzaamheden. 
 
4. Notulen van de voorjaarsvergadering 26 mei 2015. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
 
5. Jaarverslag secretaris. 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
 
6. Verslag financiële commissie. 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
 
7. Financieel jaarverslag boekjaar 2015. 
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. Verslag wedstrijdleider competitie seizoen 2014-2015. 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
 
10. Verslag wedstrijdleider PK seizoen 2014-2015. 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
 
11. Verslag jeugdconsul seizoen 2014-2015. 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
We hebben helaas weinig jeugdleden, maar we proberen toch de jeugd aan de gang te houden. 
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12. Verslag arbitercoördinator. 
Geen op- of aanmerkingen. 
Wel de mededeling dat we 6 nieuwe arbiters hebben. Als arbiter 1 (clubarbiter) zijn geslaagd: 
Gerrit van der Kemp, Marcel de Brouwer, Martin de Graaf, Jos Meijer, Jan van Engelen en Ton van 
Rixtel. 
 
13. Verslag commissie heffingen en maatregelen. 
Geen meldingen vanuit de commissie. 
 
14. Verslag dagbiljarten Midden-Brabant 2015-2016 (VBDM). 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
 
**De vergadering wordt hier onderbroken om onze kampioenteams te huldigen: 
A-Klasse  Prinsenhoeven 
B-1  BV d’n Berg 
B-2  Café ’t Steegje 6 
C-1  bv Werkendam 3 
C-2  Concordia 1 
C-3  De Hofstede 2 
C-4  D.G.P. 3 
 
Daarna wordt Peter Rijckaert verrast door onze voorzitter. 
Vanwege zijn geweldige inzet gedurende 25 jaren, in ons district en voorheen in District Tilburg, 
wordt Peter benoemd tot Erelid van ons district. 
Daarna had Jaap Labrujere, voorzitter van de KVC, de verrassing richting Peter om hem te benoemen 
als bondsridder van de K.N.B.B.  Hij ontving  hiervoor de erespeld in zilver met robijn. De vergadering 
gaf hem hiervoor een ovationeel applaus. 
 
15. Verkiezing districtsbestuur. 
Henk Vos, aftredend als voorzitter, wordt herkozen voor een periode van 3 jaar. 
Embert Broekhoven, aftredend als wedstrijdleider competitie, wordt herkozen voor een periode van 
3 jaar. 
Peter Rijckaert, aftredend als bestuurslid automatisering, wordt herkozen voor een periode van  
3 jaar. 
 
16. Verkiezing financiële commissie. 
Paul van Diem is aftredend en herkiesbaar. Paul wordt herkozen voor een periode van 3 jaar. 
 
17. Verkiezing commissie heffingen en maatregelen. 
Ton van Gestel is aftredend en herkiesbaar. Ton wordt herkozen voor een periode van 3 jaar. 
Marianne Oerlemans is aftredend en herkiesbaar. Marianne wordt herkozen voor een periode van  
3 jaar. 
 
18. Punten voor de gewestelijke vergadering. 
Er zijn geen punten. 
 
19. Punten voor de KNBB Vereniging Carambole (KVC). 
Er zijn geen punten. 
 
20. Voorstellen vanuit de verenigingen. 
Er zijn wel voorstellen binnengekomen inzake het wedstrijdreglement voor de nieuwe competitie, 
maar deze worden beantwoord bij punt 22. 
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21. Eventuele voorstellen vanuit het districtsbestuur. 
Zoals voorgesteld wordt de contributie voor het seizoen 2016-2017 eenmalig verlaagd. 
Voor senioren naar € 6,00 en voor jeugdleden naar € 3,00. 
Tevens  is er besloten om met ingang van komend seizoen bij P.K. wedstrijden te zorgen voor prijzen 
voor de eerste drie geëindigde spelers. 
 
22. Competitie 2016/2017. Sluiting zondag 22 mei 2016. 
Inzake het wedstrijdreglement gaan we weer terug naar het oude systeem, dat wil zeggen dat er 
geen wedstrijden meer geschrapt worden om het moyenne te bepalen. 
Waar we wel over moeten stemmen is dat op de helft van de competitie men 1 interval omlaag kan, 
Ja of nee. De uitslag was 200 stemmen ja (33%) / 408 stemmen nee (67%). De beslissing is dus dat 
men op de helft van de competitie niet omlaag kan in caramboles. 
Vorig jaar hadden we 133 teams. Tot dus ver zijn er 115 binnen, dus we verwachten nog 
aanmeldingen. 
Jeroen Hamers (Hofstede) vraagt:  22 teams in de C-3, kan dat in één poule. Embert gaat dit bekijken. 
Hans van Berkel (De Hoef) vraagt:  het rooster voor de voorjaarscompetitie graag eerder bekend 
maken.  
 
23. Rondvraag. 
Peter Rijckaert:  Let op iedereen, leden die afgemeld moeten worden, dit doen vóór 31 juli. 
Anders betaal je een heel seizoen contributie. 
Wel of geen programmaboekje voor het nieuwe seizoen. Er zal een mail rondgestuurd worden 
waarop de verenigingen kunnen reageren wel of geen boekje, en indien wel een boekje, het aantal  
benodigde boekjes. 
Frans van Duuren (Dorpszicht): wanneer begint de competitie, na de bouwvak vakantie?  (is laat). 
Antwoord:  aanvang competitie wordt 5 september. 
 
24. Sluiting. 
Onze voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en wenst iedereen wel thuis. 
 
 
 
Aldus de voorjaarsvergadering, gehouden op 26 mei 2016. 
 
Notulist Wil de Rooij 
 


