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

 
Jaarvergadering dinsdag  14 juli 2020 
Camping De Eekhoorn te Oosterhout 

 

1.Opening door de voorzitter.                                                                                                                        
Allen welkom. Het was me het jaartje wel ! 
De boel ging op slot en voor ons was het biljarten ook even ‘not done’. Vanaf 1 juni kunnen we weer 
een beetje opstarten en het is te hopen dat deze lijn zo doorzet. 
Een moment stilte wordt gehouden voor de herdenking van alle overleden leden van ons district. 
Met name wil ik hier toch noemen het trieste overlijden van onze arbiterscoördinator Jac. van de Ven 
op 65-jarige leeftijd. 
De presentielijst werd doorgenomen. 
 
2. Mededelingen en eventuele aanvullende agendapunten. 
U dient zich aan de corona maatregelen te houden en elke gemeente heeft zo zijn eigen regels. 
Daarvoor moet U dus contact opnemen met Uw gemeente, of informatie inwinnen, hoe om te gaan 
met de geldende regels. 
Helaas heeft Embert Broekhoven voor deze vergadering af moeten zeggen. 
Extra te vermelden bij punt 12. Biljartcoórdinator. 
 
3. Ingekomen en uitgaande stukken. 
De belangrijkste punten staan in mijn verslag in de brochure, aldus onze secretaris. 
Bv Kierewiet is opgehouden te bestaan. 
Nieuwe verenigingen zijn ’t Snoekske, De Posterij en C&D 
Er is een ingekomen stuk van de commissie heffingen en maatregelen over het onderwerp gedrag 
van spelers tijdens wedstrijden. Dit wordt verderop behandeld. 
Bv Hilvarenbeek heeft een aantal vragen opgesteld welke ook verderop worden behandeld. 
Voorstel van ’t Vrijthof 85 om te spelen bij de A-klasse 3-tallen driebanden met een maximaal aantal 
beurten van 60. 
Van de bond hebben we een ‘protocol verantwoord biljarten’ ontvangen i.v.m. de corona 
maatregelen. Dit protocol staat ook op de site van de bond en wordt telkens geüpdatet. 
 
4. Notulen van de jaarvergadering 22 mei 2019. 
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 2019. 
Dhr. Ery Kooi (De Kromme Keu) heeft een vraag over ons vermogen van ca. € 14.000,-- 
Dit is tweemaal de exploitatie, is dat wel nodig? 
Antwoord:  Inderdaad is dat zo en om onze verenigingen hierin tegemoet te komen zullen we voor 
het komend seizoen geen inschrijfgeld voor de teams in rekening brengen. (applaus). 
Het jaarverslag is verder akkoord bevonden. 
 
8. Decharge districtsbestuur voor het door hen gevoerde financieel en algemeen beleid. 
Met applaus wordt het decharge door de vergadering bekrachtigd. 
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9. Verslag wedstrijdleider competitie seizoen 2018-2019. 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
Jeroen Hamers (METT biljart) vraagt over het nieuwe moyenne voor komend seizoen; dit wordt 
berekend over de totaal gespeelde partijen van het afgelopen seizoen (minimaal 4).  
Peter deelt mee dat we op de volgende bestuursvergadering gaan onderzoeken dat de spelers die 
alleen zomercompetitie speelden in 2019-2020 en geen zomercompetitie 2020-2021 hebben kunnen 
spelen of zij dan allemaal nieuwe spelers zijn in de zomercompetitie van 2021-2022 of dat we zo toch 
als bekende spelers beschouwen.  
 
10. Verslag wedstrijdleider PK seizoen 2018-2019, 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
 
11. Verslag jeugdconsul seizoen 2018-2019. 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
 
12. Verslag arbitercoördinator. 
Akkoord, geen op- of aanmerkingen. 
 
12.a  Arbitercoördinator. 
Sinds het overlijden van Jac van de Ven is als interim coördinator Bert van den Hooff. 
Met de toestemming van Bert willen we hem aanstellen als coördinator. 
Bert gaat binnenkort een arbitersvergadering beleggen. Daar het corps aan het slinken is doet hij 
hierbij een oproep aan een ieder om er over na te denken ons arbiters corps te komen versterken. 
 
13. Verslag commissie heffingen en maatregelen. 
Als ingekomen brief heeft de commissie aangegeven dat er steeds vaker spelers zijn die zichzelf 
belangrijker vinden dan de biljartsport. Dit uit zich in het tonen van weinig respect naar andere 
spelers, arbiters en organisaties. Gebrek aan zelfbeheersing, te weinig zelfkennis en wijzen naar een 
ander in plaats van naar zichzelf voeren de boventoon. 
Dit is duidelijk waarneembaar in het aantal zaken dat de commissie moet behandelen. 
Daarom pleiten zij voor het opstellen van een gedragscode. 
Aan de aanwezigen wordt gevraagd hierover na te denken en ideeën aan te dragen om tot een 
dergelijke gedragscode te komen. Het bestuur zal hiervoor t.z.t. een aanzet geven. 
 
Net als vorig jaar zouden nu de team kampioenen van seizoen 2019/2020 gehuldigd worden.  
Zoals bekend hebben we dit afgelopen seizoen vanwege de voortijdige beëindiging van de 
competitie geen kampionen.  
 
14. Verkiezing districtsbestuur. 
Peter Rijckaert is aftredend als penningmeester. Peter stelt zich herkiesbaar en werd weer 
aangenomen voor een periode van 3 jaar. 
Henk Vos deelt de vergadering mee dat hij zijn functie als voorzitter zal beoefenen tot aan de 
vergadering van 2022. Dit zal de laatste vergadering zijn en legt dan zijn functie neer. 
 
15. Verkiezing financiële commissie. 
Frans Slaats is aftredend als lid. Hij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar en hij 
werd dan ook herkozen 
De financiële commissie bestaat verder uit Jeroen Hamers en Paul van Diem. 
 
16. Verkiezing commissie heffingen en maatregelen. 
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Rob Schaap is aftredend als lid. Hij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar en hij 
werd door de vergadering herkozen. 
Ben Stoopen  heeft bedankt al lid van de commissie en we zoeken dan ook aan aanvulling voor onze 
commissie. Helaas komt er geen spontane aanmelding vanuit de vergadering. 
De commissie bestaat verder uit Jeroen Hamers, Ton van Gestel en Marianne Oerlemans. 
 
17. Punten voor de gewestelijke vergadering. 
Er zijn geen specifieke punten voor deze vergadering. 
Ton Brekelmans (VOO) heeft nog een vraag over te organiseren gewestelijke finales; dit is moeilijk 
om te organiseren. Wij (VOO) betalen ca. € 160,-- aan huur om zo’n weekend te organiseren. 
Is er ruimte voor compensatie?  Het bestuur kan hierop direct geen antwoord geven. 
 
18. Punten voor de KNBB Vereniging Carambole (KVC) voorjaarsvergadering. 
Op 4 juli is deze vergadering al gehouden. Er waren veel vragen maar veel staat er inmiddels op de  
KNBB-site, dus daar kunt U alles lezen. 
Er was een idee van ondersteuning vanuit de bond naar de biljart lokaliteiten. Er werd een bijdrage 
gevraagd aan de leden en de bond zelf had € 10.000,-- ingelegd. Dit was geen succes want incl. de 
bijdrage van de bond is er van maart t/m juli ca. € 13.000,-- opgehaald. 
 
19. Voorstellen vanuit de verenigingen. 
Voorstel van ’t Vrijthof 85 behandelen we hier; het spelen van driebanden klein met een maximum 
aantal beurten van 60. In het district Kempenland hebben ze er alleen maar positieve ervaringen 
mee, aldus ’t Vrijthof. DC Michielsen is er al direct op tegen; KTO vraagt om het alleen bij driebanden 
groot te hanteren. Bij 3-tallen kan het best laat worden; bij 4-tallen is dit wellicht niet nodig. 
Hier werd nogal wisselend op gereageerd maar werd vooralsnog niet aangenomen. 
Antwoord:  we zullen overleg plegen met de driebanders. Na de inschrijving zullen we een schrijven 
uitdoen naar de teamleiders. 
 
20. Eventuele voorstellen vanuit het districtsbestuur. 
Attentie aan de verenigingen; vergeet niet Uw leden af te melden. De leden die per 1 augustus op 
Uw ledenlijst staan worden meegeteld voor de contributie voor het nieuwe seizoen. 
 
21.a. Competitie 2019/2020   P.K. 
We hebben nog twee open finales voor de organisatie, te weten 1e klasse bandstoten en gewestelijke 
finale 1e klasse libre. Deze werden ingevuld door resp. H.M.S. en Touche Hilvarenbeek. 
Bij finales is er kans dat U geen of minder arbiters krijgt, dit i.v.m. de beschikbaarheid van ons steeds 
kleiner wordende arbiterscorps. Bij district of gewestelijk zullen de gewestelijke finales voorrang 
krijgen. 
Wel zullen we beter communiceren wat betreft de vermelde arbiters + prijsuitreiking. 
Ons bestuur is ook beperkt beschikbaar dus er kan niet altijd iemand aanwezig zijn. Wij hebben het 
een idee om een commissie op te richten die eventueel bij kan staan om de prijsuitreiking te doen bij 
een finale. In deze vergadering gaven zich spontaan op  Marianne Oerlemans en Christ de Ruijter. 
 
21.b. Competitie 2020/2021   BONDSCOMPETITIE 
De verhoging van de bondscontributie met € 2,-- gaat niet door. 
De ingekomen vragen van bv Hilvarenbeek behandelen we hier. 
Vragen 1 t/m 3  arbiter aan tafel in de A-klasse / dragen van biljartkleding verplicht / tellen en 
schrijven in de A-klasse met 4-tallen,  wordt opgenomen in het district reglement. 
Indien men geen juiste kleding draagt dient dit op het wedstrijdformulier te worden aangegeven, 
anders gebeurt er niets mee. Boete? 1e keer waarschuwing / 2e keer boete € 15,--. 
De ondersteuning van arbiters voor het komen PK seizoen, dat is al eerder besproken i.v.m. de 
minder beschikbaarheid, maar we zullen hier extra op letten. 
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Dat er geen reactie komt op mailtjes richting het bestuur is een kwalijke zaak; we zullen er op toezien 
dat dit niet meer gebeurt. Bijvoorbeeld zeker een ontvangst bevestiging. 
 
Acht verenigingen hebben zich nog niet ingeschreven. Per heden zijn er  97 teams ingeschreven. 
Het spelen van bv Baardwijk op zaterdag is moeilijk met het indelen hiervan. De mogelijkheid is er 
om bij Baardwijk tussen 13:00 en 20:00 te spelen, dus zeer ruim. 
Aad Campfens (BVWG) spreekt namens diverse verenigingen zoals hij zegt, en deze willen perse niet 
op zaterdag spelen. Het is een avondcompetitie, geen dagcompetitie! 
Antw.: inderdaad is de avondcompetitie geen gelukkige keuze qua naam. De juiste naam moet 
landsompetitie zijn. Elke vereniging mag zelf bepalen wanneer zij hun thuiswedstrijd spelen. 
In het reglement staat aanvang 20.00 uur;  dit moet worden aangepast. 
Er zijn tegenstrijdige regels in het reglement, vandaar dat er aanpassingen komen. 
Ook Charles Mekes (Hilvarenbeek) vindt het onduidelijk, avond- of dagcompetitie. 
Henk Vos zal dit aankaarten bij de bondsraad om een aanpassing in deze te realiseren. 
De competitie zal begin september aanvangen. 
 
22. Rondvraag. 
Arie Hermans (De Eekhoorn) 
Het indelen en toedienen van een PK is niet netjes gegaan, een beetje agressief. Ik weet pas in 
september de mogelijkheden om een PK te organiseren verderop in het seizoen. 
Antwoord Bert:  Je mag zelf de organisatie indelen, maar het moet wel in dezelfde week gebeuren. 
Antwoord Peter:  Een PK mag altijd voor de competitie. Een competitiewedstrijd mag hiervoor dus 
verzet worden. 
Antwoord Henk:  Ook hier zal de communicatie beter moeten, zodat er geen ergernissen ontstaan. 
Jacqueline van Veldhoven (BVWG) 
Wie bepaalt het reglement. Kan dat zomaar aangepast worden zonder stemming? 
(het betreft hier ook het bezwaar om op zaterdag te spelen) 
Antwoord Peter:  wij zijn autonoom maar hier hanteren we juist volgens het KNBB reglement, het is 
niet dat wij dit op eigen houtje corrigeren. 
Reactie van Aad Campfens (BVWG)  dat we met de teams in gesprek moeten gaan. 
Antwoord Rob Schaap (commissie heffingen en maatregelen):  waar hebben we het toch over; je 
hoeft maar éénmaal per seizoen op zaterdag te spelen. 
Reactie ’t Karrewiel:  Als je de vrijheid krijgt, wat gebeurt er als we op zondag willen spelen? 
Antwoord bestuur:  Dat mag!  Elke vereniging mag zijn dag voor de thuiswedstrijd kiezen. 
Antwoord Henk:  Vorig jaar hebben we niet goed gehandeld!  Onjuist gecommuniceerd. Er stonden 
ineens wedstrijden op zaterdag. Dit gaan we nu wel juist behandelen. 
 
23. Sluiting 
Onze voorzitter vertrouwd er op dat we toch naar tevreden heden deze vergadering kunnen 
besluiten en wenst eenieder wel thuis. 
 
 
Aldus de voorjaarsvergadering, gehouden op 14 juli 2020. 
 
 
Notulist Wil de Rooij 
 


