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

 
Voorjaarsvergadering dinsdag  5 juni 2018 

City Zaal, St.Jansplein 9 te Waalwijk 
 

1.Opening door de voorzitter.                                                                                                                        
Allen hartelijk welkom, verenigingen, commissies, ereleden, leden van verdienste. 
De maand mei is bestemd voor de teams die district kampioen zijn geworden en naar de gewestelijke 
finale mogen afreizen, en met de volgende resultaten: 
C-1  B.S.V. kampioen / C-2 De Ploeg 4e plaats / C-3 D.O.T.1 3e plaats /  C-4 ’t Karrewiel  4e plaats / 
Dames Districtsteam 3e plaats /  A-klasse  Eekhoorn2  2e plaats en B.S.V.1  3e plaats / 
B-1 ’t Vaartje 3e plaats / B-2 Ut Sandoel2  3e plaats. 
Op 13 juni a.s. is het NK dagbiljart 1e-2e -3e klasse in het Hartje van Oosterhout. 
Biljartvereniging Kierewiet is gestopt.  
Er werd een moment stilte gehouden voor de herdenking van overleden leden van het district. 
Met name wordt genoemd Martin Duurland, bij de meesten bekend als arbiter. 
De presentielijst werd doorgenomen. 
 
2. Mededelingen en eventuele aanvullende agendapunten. 
Er zijn geen aanvullingen. 
 
3. Ingekomen en uitgaande stukken. 
De belangrijkste zaken heeft onze secretaris verwoord in zijn jaarverslag. 
Er zijn twee brieven (van BSV en Concordia) welke verderop in de vergadering behandeld worden. 
 
4. Notulen van de voorjaarsvergadering 23 mei 2017. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
 
5. Jaarverslag secretaris. 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
 
6. Verslag financiële commissie. 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen, met dank aan de commissie. 
 
7. Financieel jaarverslag boekjaar 2017. 
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 2016-2017. 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
 
10. Verslag wedstrijdleider PK seizoen 2016-2017. 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
 
11. Verslag jeugdconsul seizoen 2016-2017. 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
 
12. Verslag arbitercoördinator. 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
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13. Verslag commissie heffingen en maatregelen. 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
 
14. Verslag dagbiljarten Midden-Brabant 2017-2018 (VBDM). 
De laatste tijd hebben we op diverse manieren contact gehad met het bestuur van VBDM. 
Op dit moment is de VBDM geen onderdeel meer van ons district. 
De Gildenbond is kampioen geworden van de 2e klasse en gaat op 22 juni naar Nieuwegein. 
 
15. Verkiezing districtsbestuur. 
Wil de Rooij is aftredend als secretaris. Hij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar. 
Met applaus werd Wil aangenomen voor de nieuwe periode. 
Bert van den Hooff is aftredend als jeugdconsul en wedstrijdleider PK. Hij stelt zich herkiesbaar voor 
een nieuwe periode van 3 jaar. Met applaus werd Bert aangenomen voor de nieuwe periode. 
 
16. Verkiezing financiële commissie. 
Jeroen Hamers is aftredend als lid. Hij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar. 
Met applaus werd Jeroen aangenomen voor de nieuwe periode. 
De financiële commissie bestaat verder uit Frans Slaats en Paul van Diem. 
 
17. Verkiezing commissie heffingen en maatregelen. 
Jeroen Hamers is aftredend als lid. Hij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar. 
Met applaus werd Jeroen aangenomen voor de nieuwe periode. 
Ben Stoopen is aftredend als lid. Hij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar. 
Met applaus werd Ben aangenomen voor de nieuwe periode. 
De commissie bestaat verder uit Rob Schaap, Ton van Gestel en Marianne Oerlemans. 
 
18. Punten voor de gewestelijke vergadering. 
Er zijn geen specifieke punten voor deze vergadering. 
 
19. Punten voor de KNBB Vereniging Carambole (KVC) voorjaarsvergadering. 
Deze vergadering was afgelopen  zaterdag. Daar heeft de voorzitter Jaap Labruyere te kennen 
gegeven dat hij zijn functie gaat neerleggen. 
 
20. Voorstellen vanuit de verenigingen. 
Twee brieven binnen gekomen: 

1. Schrijven van Gerrit de Man, voorzitter BSV, inzake het rookverbod. Er wordt op diverse 
locaties tijdens wedstrijden gerookt. 

Antwoord:  Als de kastelein zegt dat er gerookt mag worden dan kunnen wij dit niet verbieden c.q. 
verplichten dat dit niet gebeurt. Jeanette van Veldhoven (BVWG) vraagt wat als ik dan weiger te 
spelen?  Een goede vraag, dit gaan we bespreken met Rob Schaap van onze commissie heffingen en 
maatregelen. 
Bij het Loons Kwartier wordt er van tevoren gevraagd of men wil spelen in een rookruimte. 
 

2. Schrijven van Ernst Benier, secretaris bv Concordia met een voorstel inzake de strikte kleding. 
Zou hier, ter verjonging van de sport, op ingespeeld kunnen worden met vlottere kleding. 

Antwoord:  De KNBB is hier al soepeler in geworden, maar we zitten toch met de vergrijzing. 
Jongeren kiezen zomaar niet het biljartspel. Een ‘gelijke’ outfit bij de open Brabantse Open 
kampioenschappen is reeds toegestaan, dus bijvoorbeeld alle spelers een identieke spijkerbroek of 
alleen overhemd of shirt. 
De vraag is of we dit ook in onze nieuwsbrief willen vermelden. 
Dit geldt overigens ook voor PK. Als eenling ben je niet ‘zichtbaar’, dus daar moet wel herkenbare 
vereniging kleding zijn.  Alle gaan we bekijken. 
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21. Eventuele voorstellen vanuit het districtsbestuur. 
Er zijn geen voorstellen. 
 
Op dit moment werden de team kampioenen van seizoen 2017/2018 gehuldigd: 
A-klasse  B.S.V. 1 
B-1    ‘t Vaartje 
B-2    Ut Sandoel 2 
C-1    B.S.V. 4 
C-2    De Ploeg 
C-3    D.O.T. 1 
C-4    Concordia 4 
 
22. Competitie 2017/2018. 
Tot 17 juni kan men inschrijven voor onze bondscompetitie. 27 augustus wordt aangevangen met de 
competitie.  
Embert benadrukt nog het lezen van onze nieuwsbrief. Slechts 26% van onze leden leest 
daadwerkelijk de nieuwsbrief, dus dat kan beter. 
Wat als de kampioen afzegt om naar de gewestelijke finale te gaan. Dan gaat de nr. 2, vervolgens 
nr.3 etc. 
Met de enquête voor de A-klasse is uitgekomen dat 75% vóór het spelen met 4-tallen op 2 tafels is. 
Inschrijven hiervoor is dus mogelijk. 
 
23. Rondvraag. 
Aad Campfens BVWG) 
Betreft de enquête over PK klasses inkrimpen of met interval spelen, is daar nog iets uitgekomen. 
Antw.:  In ons district was men positief hierover, over heel het land is dat 50/50. 
Rini van Esch (DOT) 
Over de klasse C-4 zijn wij niet benaderd! 
Antw.:  Er is zeker contact geweest, er is namelijk over gebeld. 
Ed Jongen (Oude Tramstation) 
Bij de B-1 2 spelers boven grens en 3 spelers onder de grens welke minimaal 23 car. moeten halen. 
Antw.:  Hier is verder niets aan te doen.  
B-2 gaat naar 19-20-21-22 caramboles etc. 
Mario de Wolf (Touche)  Inzake A-klasse, men gaat op de helft niet omlaag? 
Antw.:  Dat is juist. 
Frans van Duuren (Dorpszicht) 
Als iemand vier jaren niet meer heeft gebiljart, waarom dan toch het oude moyenne hanteren? 
Antw.:  Als er aantoonbaar een ander moyenne wordt gespeeld, dan wordt wel aangepast. 
 
25. Sluiting 
Onze voorzitter sloot de vergadering en wenste ieder een fijne zomer c.q. vakantie toe. 
 
 
 
 
 
Aldus de voorjaarsvergadering, gehouden op 5 juni 2018. 
 
Notulist Wil de Rooij 
 


