KNBB-GEWEST

NOORD OOST NEDERLAND
Verslag Algemene Ledenvergadering Gewest Noord Oost Nederland
Datum
Lokatie

:
:

Woensdag 12 april 2017
De Triangel;

Presentielijst
Gewestelijke commissie NON
Friesland
Groningen/Drenthe
Noord Oost Overijssel
Zwolle en Omstreken
Twente
Stedendriehoek
Berkel & Slinge
Doetinchem & omstreken

Aanvang : 20:00 uur
Veenburgerweg 15 8051 CG Hattem (BV DOS)

Chris Jansen: Johan Jansink; Gerrit de Jong; Lucas Krale; Harrie Ploeger;
Wim Schmitz
Johannes Miedema; Auke Veenstra
Wolter Eling; Bert Schonewille
Piet de Haan; Rens Jager; Jan Westerbeek
Arnold ten Oever; Wilco Hagemeijer
Richard Kuiper
Bennie Stegeman; Marco Ubbink
Toon Stortelder; Jan Roelofsen

1.
Opening en mededelingen
Voorzitter Wim Schmitz is verheugd over de goede opkomst en biedt zijn excuses aan voor de wijze waarop er
gecommuniceerd is tussen de gewestelijke commissie en de districten. Dit heeft alles te maken gehad met de
gezondheid van de secretaris.
Bennie Stegeman reageert hier furieus op want afspraken over vergaderingen zijn niet nagekomen.
De strijd om de Evert Hulleman bokaal komt volgend seizoen weer aan de orde.
2.
Algemeen en ingekomen stukken
Het blijkt dat er door de Commissie Breedtesport Carambole onvoldoende informatie is verstrekt over de libreen moyenne tabel. De districten kunnen alsnog reageren.
Bij gewestelijke finales is er de keus tussen 8 of 6 deelnemers of het poule systeem.
De meningen zijn nogal verdeeld over het mogelijk invoeren van PK in het intervalsysteem.
Men vindt de aangekondigde eenheid van competitie tabellen voor zowel de avond- als de dag competitie een
goede zaak.
De landsfinale voor teams in Nieuwegein van 23 tot en met 25 juni 2017 blijft hetzelfde.

3.

Competitie (Harrie Ploeger)
De wijze waarop de gewestelijke ronde voor 2016-2017 is verlopen wordt als correct beschouwd.
Voor alle duidelijkheid wordt nog aangegeven dat alle wedstrijden binnen het district meegenomen dienen te
worden. Voor de dames competitie hebben zich voor het eerst 20 teams opgegeven.
De opzet voor de gewestelijke ronde 2017-2018 blijft hetzelfde.
4.
Persoonlijke kampioenschappen (Johan Jansink en Lucas Krale)
Het aangeleverde PK rooster 2017-2018 wordt akkoord bevonden. Mogelijk dat de vrijdagen eraf vallen.
Hierover is nog geen beslissing genomen. De meerderheid is zwaar tegen het voorstel om de gewestelijke finales
over 2 dagen te spelen met 6 spelers of in 2 poules van 4.
PK over 2 dagen
Friesland
Groningen Drenthe
Noord Oost Overijssel
Zwolle en omstreken
Twente
Stedendriehoek
Berkel & Slinge
Doetinchem & omstreken

POULESYSTEEM
Zwaar tegen
Zwaar tegen
Zwaar tegen
Zwaar tegen
Positief
Zwaar tegen
Zwaar tegen
Positief

6 SPELERS
Twijfel 50/50
Tegen
?
Tegen
Twijfel (+/-)
Zwaar tegen
Zwaar tegen
Positief

Wim Schmitz zal deze stemming kenbaar maken bij de commissie breedtesport.
Voor een goede organisatie worden de districten gevraagd de wedstrijd gegevens op tijd aan te leveren.
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5.
Jeugd (Gerrit de Jong)
Op 30 april 2017 worden de laatste competitie wedstrijden gespeeld.
Het is nog onduidelijk hoe de voorbereidingen voor het seizoen 2017-2018 opgestart worden omdat de
contacten met de verantwoordelijke personen stroef verlopen.
6.
Dagbiljarten (Chris Jansen)
In de maanden april, mei en juni worden de gewestelijke en nationale finales PK afgewerkt.
Na de gewestelijke finales voor teams in Noord en Zuid wordt de nationale finale op 23 juni 2017 in Nieuwegein
gehouden.
De voorbereidingen voor het seizoen 2017-2018 wordt op woensdag 25 oktober 2017 in het district
Doetinchem & omstreken besproken met de districten die ook dagbiljarten organiseren.
7.
Samenstelling Gewestelijke Commissie
Johan Jansink geeft aan te stoppen als PK gewestelijk wedstrijdleider. Richard Kuiper, district Stedendriehoek
heeft zich aangemeld als opvolger. Een ieder gaat akkoord met de benoeming van Richard tot PK leider voor
afdeling 2 (Zuid) van het gewest. Johan Jansink wordt bedankt voor zijn inzet,
8.
Communicatie
De adressenlijst van het gewest NON worden nagelopen en lijken correct.
9.
-

Wat verder te tafel komt en de rondvraag
De voorzitter van het district Zwolle en Omstreken Rob Kuijpers is ziek. Zijn vervanger is Jan
Westerbeek a.i.
Vanwege het 12½ jaar bestaan van het district Twente worden de aanwezigen verrast met een
verrassing (een handdoek met het opschrift Twente).
Bennie Stegeman mist op de website van het gewest de contacten met de A-klasse.
Harrie Ploeger maakt duidelijk dat het verschuiven van data van teamfinales niet mogelijk is.
Richard Kuiper zal PK resultaten op de website leesbaarder te maken.
De planningen voor de volgende vergaderingen zal beter opgepakt worden.

10. Sluiting
In het slotwoord erkent voorzitter Wim Schmitz dat het geen eensgezinde maar wel nuttige vergadering is
geweest en wenst allen een wel thuis.
Chris Jansen (secretaris)
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