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Notulen ALV-2016  

Aalten, 10 januari 2015 

 
Betreft  :  Verslag  ALV  KNBB Gewest Noord Oost Nederland 
Datum  :  Zaterdag 02 januari 2016 
Aanvang :  10:30 uur 
Locatie :       Café Biljart ’t Vossenhol  /  Spoorstraat 7,  7687 AM Daarlerveen /  Telefoon :0546 - 642919 
 

Tijdens de vergadering werd gebruik gemaakt van de 49 presentatie sheets welke  geproduceerd waren door Wim Schmitz 
en middels een beamer en het aanwezige scherm een duidelijk beeld gaven van de huidige stand van zaken en de 
(mogelijke) toekomst.  
Deze presentatie wordt voor alle duidelijkheid als bijlage meegestuurd.  
 
 
Presentielijst 
 
Als aanvulling de vermelding dat Hennie van Dijk van het district Friesland ook aanwezig was. 
 
1.  Wim Schmitz begroet de 13 aanwezige bestuursleden. Het district Twente is niet aanwezig maar die had tijdig 
aangegeven problemen te hebben met deze datum. Van het district Noord Oost Overijssel niets vernomen. Binnen het 
district Groningen/Drenthe wordt het districtsbestuur opnieuw vastgesteld.  
 
2.  Er  zijn geen ingekomen stukken. 
Geen vragen of opmerkingen betreffende de notulen van de voorgaande ALV. 
 
3.  Dat er bij de sportprijzen bij gewestelijke finales met ingang van het seizoen 2017-2017 gekozen is voor 1 medaille 
vindt de vergadering onjuist; dat dienen 3 medailles te worden en de aanwezigen willen dat dit door het gewest richting de 
CBC middels een officiële brief kenbaar gemaakt worden. 
Binnen het systeem van Biljartpoint worden fouten gemaakt bij de nieuwe berekening algemeen gemiddelde aldus Richard 
Kuiper van het district Stedendriehoek. Gedane beloften worden niet nagekomen aldus Richard Kuiper. 
 
- Tijdens de landelijke wedstrijdleiders vergadering (CBC) op 9 januari in Maarn wordt over tal van onderwerpen 
gesproken waarbij de aanwezigheid van de wedstrijdleiders competitie en PK een must is om goed geïnformeerd te zijn 
voor wat betreft de mogelijke toekomstige plannen. 
 
4.  Wedstrijdzaken 
 

4. 1  Persoonlijke kampioenschappen (Johan Jansink en Lucas Krale) 
 
    - Wedstrijdrooster PK 2015-2016 
Het is de wens van CBC dat het  gehele PK gebeuren in hetzelfde seizoen wordt afgewerkt en niet zoals nu gebeurt 

dat bijvoorbeeld driebanden klein derde klasse al aan het eind van het oude seizoen worden gespeeld. De aanvangstijd 
van de gewestelijke finales op de vrijdag om 18.00 uur blijkt met name voor het district Stedendriehoek een onhaalbare 
zaak door de afwezigheid van het arbiterskorps. Omdat de aanvangstijd van 18.00 uur al jaren wordt gebruikt geeft dit 
problemen bij de uitnodigingen van de spelers.  
 

    - Wedstrijdrooster PK 2016-2017 
Met betrekking tot de indeling van de gewestelijke finales zijn er geen wijzigingen. De bovengrens bij de interval 5e 

klasse is nu vastgesteld op 1,25. Dat dient volgens de vergadering veranderd te worden in 1,20 of 1,30. De berekening op 
basis van het percentage t.o.v. het aantal caramboles en/of moyenne blijft een discussiepunt.  
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Johan Jansink vraagt met klem dat de aanvangsmoyennes voor het nieuwe seizoen op de juiste wijze en op tijd worden 
aangeleverd. Dit om de plaatsing van de kandidaten goed te volgen. Om binnen bepaalde klassen het aantal te maken 
caramboles naar beneden aan te passen om de speelduur te verkorten krijgt weinig steun van de vergadering. 

                  - Het nakomen van afspraken betreffende de organisatie van gewestelijke finales blijft een 
                             belangrijk gegeven. 

 
4.2  Competitie (Harrie Ploeger) 
    - Opzet gewestelijke ronde 2015-2016 
De vergadering kan zich helemaal vinden in de manier waarop de gewestelijke tussenronden en finales zijn 

vastgesteld. Bij de vaststelling van de gewestelijke finale van de C4 (Noord) kiest de vergadering voor Optie 1 met 4 teams 
in totaal. 

 
           - Opzet gewestelijke ronde 2016-2017 

Men wordt gevraagd om na te denken over de voor- en nadelen van de verschillende opzetten, of mogelijk heeft 
men zelf nog een beter idee hoe de gewestelijke ronde te organiseren.  

 
4.3  Jeugd (Gerrit de Jong) 

                                -   Er zijn voorstellen gedaan door Gerrit die positief zijn ontvangen. Binnenkort heeft Gerrit nog een   
                                    gesprek met Piet Verschure (CBC). 
 

4.4  Dagbiljarten (Chris Jansen) 
                     -  De mogelijke toetreding van het district Berkel & Slinge gaat niet door omdat er te weinig interesse   
                        bestaat voor handhaving en uitbreiding. Voor de rest verloopt de organisatie tussen de 5 districten soepel. 
  
5.  Communicatie 

                  - Update contactenlijst gewest – districten gewest NON 
                  - Website gewest, (met dank aan Richard Kuiper voor de verbeterde opzet) 

                            -     Met name de communicatie richting de districten behoeft verbetering zodat alle bestuursleden van   
                                  de districten hierin betrokken worden. Met goedkeuring van de vergadering wordt besloten dat   
                                  Richard Kuiper de website als webmaster zal gaan onderhouden. 
   
6.  Er worden geen verdere punten aangedragen en van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
7.  Onder dankzegging wordt de vergadering om 12.15 uur door Wim Schmitz gesloten. 
 
Na de snert met broodjes wordt er gestreden om de Evert Hulleman bokaal. Na spannende partijen lukt het bandstoter 
Richard Kuiper om de eerste plaats te bemachtigen door in de finale Marco Ubbink te verslaan. Gerard Verhaar werd 
derde en Chris Jansen vierde. 
 
 
 
Met vriendelijke sportgroet, 
 

Chris Jansen 
Gewestelijke secretaris (avond- en dagbiljarten) 
 06-13670537  /  0543-474200 
 c.jansen@knbb-gewestnon.nl 

“Samen biljarten,geeft meer effect” 


