Secretariaat KNBB- District Noord Oost Overijssel:
Nachtegaalstraat 3, 7701 VK Dedemsvaart
Tel: 0523-612088 / b.g.g. na 13:00 06-43962694
Email: Nynkesecr@knbb-noo.com
Website: www.knbb-noo.com

Notulen Algemene ledenvergadering KNBB-NOO 14 mei 2019 gehouden bij Horecabedrijf Veenlust te
Bergentheim
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en verwelkomt alle verenigingen en in het
bijzonder lid van verdienste Lukas Krale, de kampioenen de Scholle 5, Henny Mecklenfeld, de
leden van de kascontrole commissie en Dhr. Max Vezelman van Biljartcomputer.nl die een
presentatie komt geven betreffende de biljartcomputers.
Voorzitter bedankt alle lokaal houders voor het beschikbaar stellen van hun lokaliteit het
afgelopen seizoen.
Voorzitter vraagt of de vergadering een minuut stilte in acht wil nemen voor alle spelers/
dierbaren die ons het afgelopen seizoen zijn ontvallen.

2.

Ingekomen brieven / mededelingen
Er zijn drie verenigingen afwezig te weten: de Kalkwieke, Ons Café en Zwartemeer.
* Indien uw vereniging verstek laat gaan wordt een administratieve heffing € 81,00 (drie maal de
bondscontributie van € 27,00 in 2014) in rekening gebracht.
Er zijn twee verenigingen die zich voor de vergadering hebben afgemeld te weten: de Klaampe
en Sevens. De Kromme Keu is per 27-4-2019 opgeheven.
Er zijn twee email berichten binnen gekomen voor de rondvraag te weten :
 Email van de Carambole over de moyennes 1e wedstrijd 2e helft deze vraag wordt behandeld
bij punt 8a
 Vraag van Hoogenweg over de arbitrage tijdens de thuiswedstrijden wordt behandeld bij
punt 8a

3.

Notulen ledenvergadering 8 mei 2018 (bijgesloten)
Notulen zijn opgemaakt door Herman Kosse deze worden door de vergadering goedgekeurd en
door de voorzitter ondertekend.

4.

Huldiging kampioenen door wedstrijdleiding
Afgelopen seizoen en in het seizoen 2017-2018 hebben we een aantal kampioenen
 De Scholle 5: Nederlands Kampioen C-4 klasse seizoen 2017-2018
 Henny Mecklenfeld: Nederlands Kampioen Libre klein 1e klasse seizoen 2018-2019

Presentatie Biljartcomputers.nl
Dhr. Max Vezelman van Biljatcomputers.nl geeft een presentatie hoe deze werkt.
Er komen een aantal vragen uit de zaal o.a.
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- of de uitslagen ook direct naar biljartpoint gestuurd worden:
*dit kan nog niet.
- Kun je ook op naam zoeken?
* Het zoeken gaat op dit moment via het ingevoerde nummer wat voor je naam staat.
- beïnvloed de afstandsbediening niet de andere computers die in de buurt zijn.
*iedere afstandsbediening heeft zijn eigen unieke code waardoor je niet de andere computers kunt
beïnvloeden
-Via biljartpoint inloggen kun je bij excel formulieren komen die je kunt gebruiken voor de
biljartcomputer
Voorzitter bedankt Max Vezelman voor zijn uitleg en overhandigd een bos bloemen.
5.

Verslag kascommissie
Biljartvereniging “De Kroeg” uit Balkbrug en “De Waog” uit Oosterhesselen.
Dhr. Henny Mecklenfeld van de Kroeg nam het woord en gaf aan dat de penningmeester alles
op orde had en verleende hem namens de kascontrole commissie decharge, wat door de
vergadering met applaus werd ondersteund.

6.

Benoemen kascommissie
Zoals vastgelegd tijdens de ledenvergadering van 2010 wordt de opvolging geregeld door
alfabetische volgorde.
 Naast biljartvereniging “De Waog” uit Oosterhesselen zal als opvolging van biljartvereniging
“De Pomerans” uit Hardenberg het volgende lid voor de kascommissie leveren.

7.

Financieel verslag 2018 en begroting 2019 ( bijlage wordt nagezonden)
a. Financieel verslag 2018
Penningmeester had alles op orde en er waren geen vragen over het financieel verslag.
b. Begroting 2019
We zijn een financieel gezond district en daardoor heeft het bestuur gemeend om te kijken naar
een goede besteding van onze reserves en in welke mate wij deze reserves ten gunste van de
verenigingen en de leden terug te kunnen laten vloeien naar hen.
 Bespreken van voorstel bestuur i.v.m. korting bij aanschaf biljartcomputers.
Wij denken dat met de steeds verder gaande automatisering van de biljartsport een goede
oplossing te hebben gevonden. Wij willen voorstellen om de reserves te gebruiken voor de
aanschaf van één biljartcomputer per vereniging die voor een deel betaald wordt uit de reserves
van de vereniging.
- Je kunt BTW terug krijgen als je de factuur op naam van de lokaliteit laat zetten hier kun je dus
een extra korting krijgen bij aanschaf van een computer.
- Padberg Theo van Hedel als je als vereniging geen computer gaat aanschaffen gaat dat bedrag
dan ook naar de verenigingen toe:
* Bert Kregmeier daar kunnen we hierna over stemmen.
- Hans Mager: is er antwoord geweest van hoe de test is gegaan bij de finales:
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* Er zijn drie finales en er is van de eigen arbiters die daarbij aanwezig waren uit het district
geen commentaar geweest, de nationale arbiters waren daar niet blij mee deze waren echter
ook niet vooraf door de KNBB ingelicht dat deze test zou worden gehouden.
 Stemming van voorstel aanschaf biljartcomputers.
*deze is met vier verenigingen die tegen stemmen aangenomen.
 Stemming van voorstel teruggave van € 217,00 naar verenigingen die geen biljartcomputer
bestellen.
*Deze wordt met algehele stemmen aangenomen.
Pauze
8.

District competitie 2018/2019
 Vraag van Johan Letteboer (de Carambole): hoe zit het met de eerste wedstrijden in de
tweede helft bij sommige poules wordt nog met de oude moyennes gespeeld.
* Je kunt niet iedere poule afzonderlijk halverwege de competitie afsluiten omdat dat per
speler gaat dus heb je 1 speler die in meerdere competities meespeelt, dan wordt het
moyenne voor alle competities herzien dus ook voor de poule die nog een wedstrijd moet
spelen in de eerste helft.
* Volgend seizoen willen we proberen om alle poules zo gelijk mogelijk te houden en tegelijk
te laten eindigen.
 Vraag van Gerko Kremer (Hoogenweg): is het mogelijk dat de uitspelende teams gaan helpen
met schrijven/arbitreren.
* In de reglementen staat dat de uit- en thuis spelende ploeg samen zorgen voor de arbitrage
dit kan in houden dat de thuisspelende ploeg alles regelt, of uitspelende ploeg schrijft en
thuis spelende ploeg arbitreert. Ga vooraf even in overleg hoe de arbitrage geregeld wordt.
a. Verslag wedstrijdleiders competitie
Herman Kosse en Nienke Lehmann doen verslag van het afgelopen seizoen.
Er deden dit jaar in de A Klasse 5 teams, B-1 12 teams, B-2 16 teams, C-1 8 teams, C-2 21 teams,
C-3 57 Teams en de C-4 19 teams mee aan de competitie.
De onderstaande teams werden District kampioen.
A Klasse Carambole 14
B-1 Klasse Carambole 3
B-2 klasse Het Punt 3
C-1 Klasse Zwartemeer 1
C-2 Klasse Aahoes 1
C-3 Klasse Aahoes 2
C-4 Klasse De Vlijt 1
Van de 14 teams die zich voor zaterdag 11 mei wisten te plaatsen voor de gewestelijke tussen
ronde zijn B1 Phoenix 10, B2 De Waog 3 en Het Punt 3, C3 De Kleinhaar 1 en Hoogenweg 2 , C 4
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de Vlijt 1, De Scholle 3 en Padberg 8 door naar de gewestelijke finale die 25 mei plaats zal
vinden.
Zondag 19 mei zullen de carambole 14 en 6 Damesteams uit ons district hun best doen of ze
zondag 26 mei de gewestelijke finale mogen spelen.
Voor meer informatie kijk op de site www.knbb-noo.com bij competitie of bij
www.biljartpoint.nl en dan bij KNBB gewest Noord Oost Nederland.
b. Verslag persoonlijke kampioenschappen door Peter Timmer
Na lang wikken en wegen door het bondsbureau is er dit seizoen eindelijk duidelijkheid
gekomen en zal er de komende 2 jaar in alle klasse ’s op Districtsniveau met het intervalsysteem
gespeeld gaan worden. Na deze 2 jaar zal er een evaluatie plaatsvinden om te kijken of het
aantal deelnemers aan de pk’s is toegenomen, is dit het geval zal het intervalsysteem blijven,
loopt het deelnemersaantal aan de pk’s drastisch terug zal er weer via het oude systeem met
vaste aantallen caramboles gespeeld gaan worden.
Vorig jaar had ik nog verteld dat de pk’s in Biljartpoint zouden worden ondergebracht maar
mede doordat de intervallen nog een seizoen uitgesteld werden, ging ook dat helaas niet door.
Er is onlangs door de KNBB een programma gekocht voor de verwerking van de persoonlijke
kampioenschappen, het programma heet Biljartprof en zal nog voor de bouwvak in gebruik
genomen worden, er komt nog een voorlichtingsdag in het gewest waar wij als District voor
uitgenodigd gaan worden, hier zal worden uitgelegd hoe Biljartprof werkt. Nadere info volgt.
Uiteraard werden er weer vele kampioenen gehuldigd afgelopen seizoen:
 Districtskampioen 3e klasse 3 banden werd Leo Webbink van BV de Klaampe
 Districtskampioen 2e klasse 3 banden werd Marcel Schiphorst van BV De Carambole
 Districtskampioen 1e klasse 3 banden werd Mirjam Pruim – Emmens van BV Den
Mariënberger
 Districtskampioen Hoofdklasse 3 banden werd Peter Timmer van BV De Carambole
 Gewestelijk kampioen 3 banden Hoofdklasse werd Gert van Middendorp van BV Vitus, Gert
werd op het NK 4e
 District- en gewestelijk kampioen 3 banden groot 3e klasse werd Michel Kampherbeek van
BV Phoenix, op het NK haalde Michel de 3e plaats
 Districtskampioen Libre 5e klasse interval werd Gerard Goettsch van BV Padberg
 Districtskampioen Libre 4e klasse werd Jan Eggengoor van BV de Pomerans
 Districtskampioen Libre 3e klasse werd Wilco Schiphorst van BV de Carambole
 Districtskampioen Libre 2e klasse werd Jacco Stielstra van BV Quick
 District-, gewestelijk en ook Nederlands kampioen Libre 1e klasse werd Henny Mecklenfeld
van BV De Kroeg
 District- en gewestelijk kampioen libre Hoofdklasse werd Rob de Neef van BV Padberg, Rob
speelt 31 mei tot en met 2 juni het Nederlands kampioenschap in Bergen op Zoom
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 Districtskampioen libre dames 2e klasse werd Juliette Blokzijl van BV Phoenix, Juliette speelt
na haar 2e plek op het Gewest ook van 31 mei tot 2 juni het Nederlands kampioenschap in
Eibergen
 District- en Gewestelijk kampioen Bandstoten 5e klasse bandstoten werd Jan Beugeling van
BV de Veste, Jan werd op het Nederlands kampioenschap 8e
 Districtskampioen 4e klasse bandstoten werd Jan Regtop van BV d’Oale Delle, Gewestelijk
kampioen werd Martin Beumer van BV d’Oale Delle, Martin werd op het NK 2e
 Districtskampioen 3e klasse bandstoten werd Robert Kroezen van BV Phoenix
 Districtskampioen 2e klasse bandstoten werd Klaas Bakker van BV Phoenix, Klaas speelt
samen met Jan August Minke van BV Padberg de Gewestelijke finale van 17 tot en met 19
mei
De komende seizoenen zal het aantal finales minder zijn omdat het aantal Klasse ‘s is terug
gebracht tot 12.
De indeling is als volgt:
Libre
 Libre 4e klasse van 0 tot 1,400 gemiddeld
 Libre 3e klasse van 1,400 tot 2,400 gemiddeld
 Libre 2e klasse van 2,400 tot 4,000 gemiddeld
 Libre 1e klasse van 4,000 tot 7,000 gemiddeld
 Libre Hoofdklasse van 7,000 tot 11,000 gemiddeld
 Libre dames en jeugd van 0,000 tot 5,000 gemiddeld
Bandstoten
 Bandstoten 3e klasse van 0,000 tot 1,000 gemiddeld
 Bandstoten 2e klasse van 1,000 tot 1,500 gemiddeld
 Bandstoten 1e klasse van 1,500 tot 2,500 gemiddeld
 Bandstoten Hoofdklasse van 2,500 tot 4,000 gemiddeld
Driebanden
 Driebanden klein 3e klasse van 0,000 tot 0,360 gemiddeld
 Driebanden klein 2e klasse van 0,360 tot 0,520 gemiddeld
 Driebanden klein 1e klasse van 0,520 tot 0,760 gemiddeld
 Driebanden klein Hoofdklasse van 0,760 tot 1,100 gemiddeld
 Driebanden groot 1e klasse van 0,000 tot 0,440 gemiddeld
De 5e klasse libre, de 5e en 4e klasse bandstoten en de 3 banden groot 3e klasse zijn komen te
vervallen
De hoofdklasse libre, bandstoten en 3 banden klein worden semi imperatief, dat wil zeggen dat
er 6 voorwedstrijden worden gespeeld en dan kan men zich direct plaatsen voor de gewestelijke
finale.
Door deze veranderingen hebben we er als bestuur voor gekozen om de voorwedstrijden met
een beurtenlimiet te laten spelen.
 Libre 30 beurten
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Bandstoten 40 beurten
Driebanden 60 beurten

Ik wens bij deze de deelnemers aan de komende gewestelijke finales en Nationale finales heel
veel succes. Verder wil ik de organiserende verenigingen van de voorwedstrijden en finales
hartelijk danken voor hun medewerking voor het afgelopen seizoen en hoop ook weer in het
komende seizoen een beroep op jullie te kunnen doen
c. Verslag arbitercoördinator
Voorzitter feliciteert Hans Mager voor het behalen van zijn CEB arbiter Hans Mager krijgt
hiervoor een bos bloemen aangeboden.
Hans Mager Bedankt iedereen met name de 10 actieve arbiters die het district heeft voor hun
inzet tijdens de verschillende finales die het district afgelopen seizoen gehouden heeft.
9.

Bestuur verkiezing
a. Herman Kosse: Wedstrijdleider competitie aftredend doch herkiesbaar.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Herman Kosse wordt door de vergadering
herkozen voor de duur van drie jaar.
b. Hans Mager: arbiter coördinator aftredend
Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld.
Voorzitter bedankt Hans Mager voor de inzet die hij de afgelopen jaren aan het district heeft
besteed als arbiter coördinator en geeft een presentje namens het district.
c. Officieel benoemen van de bestuursleden
Bert Kregmeier geeft aan dat ook voorzitter Eric Binnenmars nog officieel benoemd moet
worden door de vergadering als voorzitter.
De vergadering stemt ermee in dat Nienke Lehmann als wedstrijdleider competitie van de
C2-C3 en de C4 klasse, Nynke de Hoog-Kooistra als secretaris en Eric Binnenmars voor de
duur van drie jaar officieel worden benoemd in deze functies binnen het district bestuur.

10. Rondvraag:
Alleen schriftelijk ingediende vragen worden behandeld als deze voor 1 mei 2019 aangeleverd
werd via post of e-mail bij de secretaris van het district onder vermelding van rondvraag ALV 14
mei 2019. Er waren twee vragen binnen gekomen deze zijn behandeld bij punt 8a.
11. Sluiting:
De voorzitter sluit om 22:00 de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng in de
vergadering en wenst iedereen een fijne vakantie toe. Tevens bedankt hij zijn mede
bestuursleden voor de fijne samenwerking afgelopen seizoen en hoopt deze te kunnen
continueren het komende seizoen.
Dedemsvaart 15 mei 2019
Notulen opgesteld door: N.de Hoog-Kooistra, secretaris KNBB-NOO.
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