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

 
Voorjaarsvergadering woensdag  22 mei 2019 

City Zaal, St.Jansplein 9 te Waalwijk 
 

1.Opening door de voorzitter.                                                                                                                        
Allen hartelijk welkom, verenigingen, commissies, ereleden, leden van verdienste. 
Een speciaal welkom aan Piet Verhaar, voorzitter van de KVC. 
Dhr. Jac van de Ven, arbiterscoördinator heeft te kennen gegeven te gaan stoppen en daarvoor 
zoeken wij een opvolging. Langs deze weg bedanken wij Jac. alvast voor al zijn inzet over de 
afgelopen jaren. We hebben veel van jou kunnen leren. 
Ook een welkom aan de afgevaardigden van VBDM. 
Onze voorzitter geeft de leiding van deze vergadering over aan Peter Rijckaert. In verband met 
een operatie is Henk nog niet bij machte om de volledige vergadering te leiden. 
Er werd een moment stilte gehouden voor de herdenking van overleden leden van het district. 
De presentielijst werd doorgenomen. 
 
2. Mededelingen en eventuele aanvullende agendapunten. 
Bij punt 14. Verkiezingen   wordt de verkiezing wedstrijdleider dagcompetitie en wedstrijdleider PK 
voor de dag PK geschrapt. Na afloop van deze vergadering is er overleg met de afgevaardigden van 
VBDM en Piet Verhaar. 
 
3. Ingekomen en uitgaande stukken. 
De ontbrekende verenigingen worden opgenoemd of zij toch aanwezig zijn. 
Onze secretaris verwijst naar zijn jaarverslag . Tevens zijn er schrijven binnengekomen van BVWG, 
welke later worden behandeld. 
 
4. Notulen van de voorjaarsvergadering 5 juni 2018. 
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 2018. 
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 2017-2018. 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
 
10. Verslag wedstrijdleider PK seizoen 2017-2018. 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
 
11. Verslag jeugdconsul seizoen 2017-2018. 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
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12. Verslag arbitercoördinator. 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
 
13. Verslag commissie heffingen en maatregelen. 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
 
Op dit moment werden de team kampioenen van seizoen 2018/2019 gehuldigd: 
A-klasse  Café ’t Vaartje   Gewest: 1e  Eekhoorn 4  Nationaal   4e  
B-1    B.V.T.      2e  
B-2    Hazenberg Grondwerken Bestrating  4e  
C-1    V.O.O.     3e  
C-2    De Ploeg     3e  
C-3    D.O.T. 1     2e  
C-4    ’t Karrewiel 3     1e    Nationaal   4e  
Damesteam districtsteam    2e  
 
14. Verkiezing districtsbestuur. 
Henk Vos is aftredend als voorzitter. Henk stelt zich herkiesbaar en werd weer aangenomen voor een 
periode van 3 jaar. 
Embert Broekhoven is aftredend als wedstrijdleider competitie. Ook Embert werd weer aangenomen 
voor 3 jaar. 
Peter Rijckaert is aftredend als bestuurslid automatisering. Peter werd weer aangenomen voor 3 jaar. 
 
15. Verkiezing financiële commissie. 
Paul van Diem is aftredend als lid. Hij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar. 
Met applaus werd Paul aangenomen voor de nieuwe periode. 
De financiële commissie bestaat verder uit Frans Slaats en Jeroen Hamers. 
 
16. Verkiezing commissie heffingen en maatregelen. 
Ton van Gestel is aftredend als lid. Hij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar. 
Met applaus werd Ton aangenomen voor de nieuwe periode. 
Marianne Oerlemans is aftredend als lid. Met applaus werd ook Marianne weer aangenomen voor  
3 jaar. 
De commissie bestaat verder uit Rob Schaap, Jeroen Hamers, Ben Stoopen. 
 
17. Punten voor de gewestelijke vergadering. 
Er zijn geen specifieke punten voor deze vergadering. 
 
18. Punten voor de KNBB Vereniging Carambole (KVC) voorjaarsvergadering. 
Ook hier geen specifieke punten voor deze vergadering. 
 
19. Voorstellen vanuit de verenigingen. 
BVWG had een aantal vragen: 
1.Duidelijkheid omtrent hoeveel spelers boven de 1.40 bij C-4 4-tallen. 
Antw.:  Destijds is deze regel vervallen en mag men onbeperkt spelen. Dit geldt alleen op district 
niveau dus niet voor het gewest. 
2.Spelen op zaterdagmiddag C-4 tallen, dit niet toestaan. 
Antw.:  je hoeft maar eenmaal tegen dit team. Hier kamen wel enkele reacties op zoals: 
*Als het doorgaat en spelen niet, zijn we dan punten kwijt? 
*We krijgen op zaterdag geen team bij elkaar 
*Maak een inventarisatie wie wel en wie niet hier mee akkoord gaat. 
3.PK’s organiseren maar we spelen zelf hier mee. 
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Antw.: als je een andere klasse krijgt toegewezen, lukt het dan wel?  Ja. 
4.Arbiters bij finalewedstrijden in de damesklasse bij het gewest. 
Antw.:  teamfinale  zorgt het gewest voor 4 en de vereniging voor 4 arbiters + 4 schrijvers van de 
vereniging. Bij 3 tafels zorgt het gewest voor 2 arbiters en de vereniging voor 4 arbiters + 4 schrijvers. 
 
Bert van den Hooff geeft hier nog aan dat we de organisatie zoeken voor de hoofdklasse libre semi-
imperatief en 1e klasse libre. Hoofdklasse 31 jan-2 febr. naar Knap Raak / Cues and darts ?  1e klasse 
naar BC Goirle 13-15 december. 
Let op:  we gaan vastleggen ‘geen organisatie dan ook geen deelname c.q. inschrijving voor een PK’. 
 
20. Eventuele voorstellen vanuit het districtsbestuur. 
Alle verenigingen hebben het nieuwe districtsreglement versie 4.0 ontvangen. Aanpassingen zijn er 
nog gemaakt en zijn geel gemarkeerd. 
Geen op- of aanmerkingen dus dit reglement is per 1 juli a.s. actief. 
 
21. Competitie 2019/2020. 
Tot 15 juni kan men inschrijven voor onze bondscompetitie. Tot nu toe zijn er 54 inschrijvingen. 
Trudy van Engelen vraagt of het mogelijk is om BVWG, De Hofstede en Mett gelijktijdig thuis te laten 
spelen?  Embert zal proberen hier aan tegemoet te komen. 
Aantal C-1 teams wel genoeg om competitie te draaien?  Wordt nog bekeken na de sluiting. 
Indien er iemand nog wensen heeft, geeft het duidelijk aan. 
Jeroen Hamers had vorig seizoen een C-2 en C-3 team welke gelijktijdig thuis wilden spelen, dat is 
niet gelukt. Embert probeert aan alle wensen te voldoen, maar dat zal niet altijd lukken. 
 
22. Rondvraag. 
Marianne Oerlemans (BV Knap Raak) 
Met de prijsuitreiking tijdens PK’s, district + gewest, is het niet de bedoeling dat de afgevaardigde pas 
om 3 uur binnenkomt? 
Antwoord:    oké, wordt meegenomen dat we dit monitoren. 
Christ de Ruijter (HMS) 
Hebben we voor de PK weer van die te grote bekers? Beetje buitensporig. 
Antwoord:  nee, dit is goed geregeld voor komend seizoen. 
Aad Campfens (BVWG) 
Als ik de nieuwe opzet PK bekijk gaan de lagere spelers omhoog met hun caramboles en de hogere 
spelers omlaag met hun caramboles. 
Antwoord:  Besloten door de commissie breedtesport. Dit is goed bekeken en dit wordt landelijk 
uitgetest voor de komende 2 seizoenen.  
Als je ervaringen hebt het komend seizoen dan dit graag doorgeven. 
K.T.O. 
Een idee om bij voorrondes PK gebruik te maken van de Belgische telling? 
Antwoord:  Het nadeel is dat je zonder een partij te winnen eventueel kampioen kan worden. 
 
23. Sluiting 
Onze (vice)voorzitter Peter sloot de vergadering en wenste ieder een fijne zomer c.q. vakantie toe. 
 
 
Aldus de voorjaarsvergadering, gehouden op 22 mei 2019. 
 
Notulist Wil de Rooij 
 


