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K.v.K. Oost Nederland (Zwolle) nr.:40060920   
ING Betaalrekening: 38 45 421 t.n.v. District N.O.Overijssel KNBB te Coevorden 

Dedemsvaart, 29-06-2021. 

Beknopte notulen bestuursvergadering d.d. 28-06-2021 KNBB district Noord Oost Overijssel. 

Aanwezig: Eric Binnenmars, Bert Kregmeier, Nynke de Hoog-Kooistra, Margriet Schotkamp en Ben 

Hemmes. 

Afwezig met kennisgeving: Nienke Lehman en Herman Kosse. 

Opening: 

Eric opent de vergadering om 20.00 uur en heet zijn mede bestuurders welkom voor deze 

vergadering die de eerste is sinds lange tijd en spreekt de hoop uit dat we binnenkort weer op volle 

kracht onze sport kunnen beoefenen. 

Doel van de vergadering is: 

Opstarten competitie,s en PK.s seizoen 2021-2022. 

Vaststellen Algemene Ledenvergadering. 

 

Bert geeft een beknopte toelichting van de door hem bezochte vergadering van KVC. 
Hier  werden o.a. de financiën, reserveringen en de opstart van het nieuwe Biljartseizoen besproken. 
 
De competities van ons District zijn ingedeeld en we hebben onderstaande aantallen teams in de 
diverse klassen. 
A:    5 teams 
B1: 12 
B2: 15 
C1:   7 
C2: 23 
C3: 55 
C4: 23 
 
Er is een verzoek gekomen van de afd. Twente om een gezamenlijke competitie te spelen van hun A 
klasse met onze A klasse. 
Eric gaat bij de teamleiders van onze A klasse teams informeren of hiervoor animo is. 
 
Wat de PK,s betreft is besloten de voorronden en finales indien mogelijk bij dezelfde locaties te 
spelen als vastgesteld voor het seizoen 2020-2021. 
Ben informeert hier de locaties over. 
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Inschrijven PK.s , Ben stuurt de verenigings secretarissen nieuwe  
inschrijfformulieren. 
 
Arbiters: Margriet gaat inventariseren welke arbiters er beschikbaar zijn voor de PK finales. 
Gezien het te kort aan arbiters zal dit een de agendapunt worden van de ALV . 
 
De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op dinsdag 14 september 2021, aanvang 19.30 
uur.                                                                                              Locatie: Gebouw de Hogeweg. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ben Hemmes, tijdelijke notulist. 
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