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 september 2021 gehouden bij gebouw
Hoogenweg te Hoogenweg.
Afwezig met kennisgeving: wedstrijdleider competitie Nienke Lehmann, secretaris Nynke de HoogKooistra, arbiter coördinator Margriet Schotkamp, B.I.O.S. , Heujmansbelt, Veenlust en De
Pomerans.
Niet aanwezig: de Kromme Keu, Ons Cafe, De Vlijt en Zwartemeer.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en verwelkomt alle verenigingen met maar 1
afgevaardigde per vereniging i.v.m. de corona maatregelen en in het bijzonder lid van verdienste
Lukas Krale, de lands kampioenen Het Punt 3 en de leden van de kascontrole commissie.
Voorzitter bedankt alle lokaal houders voor het beschikbaar stellen van hun lokaliteit, en wens
hen een sportief en spannende competitie het komende seizoen.
Voorzitter vraagt of de vergadering een minuut stilte in acht wil nemen voor alle spelers/
dierbaren die ons de afgelopen twee seizoenen zijn ontvallen.
We hebben een raar seizoen achter de rug, op 11 maart 2019 kregen we de maatregel opgelegd
om alle competities en Pk’s stil te leggen t/m 18 mrt in verband met het corona virus. Een paar
dagen later werd dat verlengd tot 6 april en alle horeca dicht. Op 23 maart werd dit nogmaals
door de overheid verlengd t/m 1 juni.
Hierdoor zijn een heleboel toernooien en wedstrijden niet meer gespeeld ook geplande
vergaderingen/bijeenkomsten konden niet meer doorgaan. Wij als bestuur hebben getracht om
alles zo goed mogelijk naar jullie als verenigingen te communiceren via de mail enerzijds
anderzijds ook via de website. Maar deze situatie vroeg ook van ons om toch vooruit te blijven
kijken naar het seizoen 2020-2021 hierdoor hebben we gemeend om Ben Hemmes die zich
kandidaat had gesteld voor de functie van wedstrijdleider persoonlijke kampioenschappen als
interim wedstrijdleider te instaleren in die functie aangezien Peter Timmer afgetreden is per 12
mei 2020. Zo konden en kunnen wij als bestuur door, natuurlijk zullen we de vergadering bij punt
9 nog om goedkeuring vragen.
2. Ingekomen brieven / mededelingen
Opmerking van het bestuur: mochten er vragen zijn met betrekking tot het biljarten/bestuurlijke
vragen e.d. deze graag aan Dhr. Bert Kregmeier en Dhr. Eric Binnenmars stellen i.v.m. dat
secretaris herstellende is van ziekte en operatie.
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Er zijn vier verenigingen afwezig zonder kennisgeving te weten: De Kromme Keu, Ons Café, De
Vlijt en Zwartemeer. * Indien uw vereniging verstek laat gaan zonder zich af te melden wordt een
administratieve heffing € 81,00 (drie maal de bondscontributie van € 27,00 in 2014) in rekening
gebracht. Vier verenigingen hebben zich voor de vergadering schriftelijk of telefonisch afgemeld,
te weten: B.I.O.S. , Heujmansbelt, Veenlust en De Pomerans.
•

•

Er is een email bericht binnen gekomen voor de rondvraag te weten :
Email van Willie Kastermans binnen gekomen m.b.t. coronavaccinatie deze vraag zullen we
bij de rondvraag beantwoorden.
We hebben door de coronacrisis en het stoppen van de competitie een vermindering van het
aantal leden gekregen, komend seizoen starten we met 142 team in de competities t.o.v. 144
in het seizoen 2020-2021

Belangrijk: Willen alle vereniging secretarissen de mailadressen van hun leden controleren en
juist in mijn.knbb.nl zetten dit i.v.m. dat bijna alles nu via de mail gaat ook de uitnodigingen voor
voorwedstrijden en finales en dit duidelijk communiceren naar hun leden. (laat ze dus ook op
hun spam box letten aangezien het ook daarin terecht kan komen). Verenigingen kunnen ook het
vakje aanvinken dat district secretaris het leden bestand mag beheren (dit gebeurd altijd in
overleg met de vereniging secretaris of op verzoek van de speler waarbij de wijziging
aangebracht dient te worden).
3. Notulen ledenvergadering 14 mei 2019
• Notulen zijn opgemaakt door Nynke de Hoog-Kooistra
• Opmerking van Dhr. Bert Kregmeier: punt 6 de kasopvolging in de notulen van 14 mei 2019
moest zijn niet de pomerans maar de Kromme Keu.
4. Huldiging kampioenen door wedstrijdleiding
In het seizoen 2018-2019 hadden we één team wat landskampioen is geworden het team
wordt gehuldigd door wedstrijdleider Herman Kosse.
• Het Punt 3: Nederlands Kampioen B-2 klasse seizoen 2018-2019
5. Verslag kascommissie Biljartvereniging “De Waog” uit Oosterhesselen en “De Kromme Keu” uit
Hoogeveen. Penningmeester van de Waog laat weten dat de kascommissie de penningmeester
decharge verleend, 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 Kromme Keu” uit Hoogeveen zal als opvolging van biljartvereniging
“Wapen van Vriezenveen” uit Vriezenveen het volgende lid voor de kascommissie leveren.
7. Financieel verslag 2019/2020 en begroting 2020/2021
a. Financieel verslag 2019/2020
b. Begroting 2020/2021
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• Dhr. Bert Kregmeier geeft toelichting op het financieel verslag.
• Geeft een toelichting op de vraag van BV Padberg, Theo van Hedel: Hoe komt het district aan
die 13 euro korting, deze vraag is naar tevredenheid beantwoord door de penningmeester.
Pauze
8. District competitie 2019/2020
a. Verslag wedstrijdleiders competitie
• De poules voor de competitie 2021-2022 zijn gemaakt het wedstrijdschema zijn klaar. Dit
seizoen 142 teams in de competitie.
• De Kromme Keu en de Kroeg hebben een team terug getrokken team in de C-3 en andere in
de B2
• Wat ook nieuw is dat de verenigingen dit seizoen zelf de spelers in biljartpoint aan het team
moeten toevoegen.
b.
•
•
•

Verslag persoonlijke kampioenschappen
Bedanken van Peter Timmer voor zijn inzet de afgelopen jaren.
Voorstellen van Ben Hemmes.
Het seizoen 2020-2021 zijn alleen de voorronden driebanden 3e en 2e klasse gespeeld echter
geen finale.
• Ben Hemmes heeft een toelichting gegeven hoe om te gaan met biljartprof.
• In verband met dat alle Pk’s na september gespeeld gaan worden is er een volle
wedstrijdkalender ontstaan, daardoor hebben we ook de lokaliteiten nodig die 1 of 2 tafels
tot hun beschikking hebben om de voorronden te kunnen organiseren.
• Alles staat in biljartprof vooraf word door de PK wedstrijdleider aan de wedstrijdleider van de
vereniging gevraagd wanneer (datums) de voorronden georganiseerd gaan worden dit
doordat de uitnodigingen voor de voorronden via Biljartprof verstuurd zullen gaan worden
via de Mail.
c. Verslag arbitercoördinator
• In verband met afwezigheid van de arbiter coördinator is dit punt verder niet ter sprake
gekomen.
9. Bestuur verkiezing
a. Bert Kregmeier: Penningmeester aftredend doch herkiesbaar (2/3 van de stemmen nodig)
• Bert Kregmeier is met algehele stemmen herkozen als penningmeester voor de duur van 3
jaar
b. Peter Timmer: Wedstrijdleider Persoonlijke Kampioenschappen aftredend
• Ben Hemmes heeft zich kandidaat gesteld en is sinds maart 2020 actief als interim PK
wedstrijdleider zodat wij als bestuur door konden gaan.
• Er hebben zich geen tegen kandidaten gemeld hierdoor wordt Ben Hemmes officieel door de
vergadering als wedstrijdleider Persoonlijke Kampioenschappen aangesteld.
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10. Rondvraag:
Alleen schriftelijk ingediende vragen worden behandeld, deze voor 10 september 2021
Aanleveren via post of e-mail bij de voorzitter van het district onder vermelding van rondvraag
ALV 14 september 2021. Het e-mail adres is Horecabedrijfmans@gmail.com
• BV Padberg, Theo van Hedel: is er nog aanwas van jongeren binnen het district.
* Bert Kregmeier geeft hierop aan dat landelijk gezien er geen aanwas is van jeugd/jongeren.
Onze doelgroep is de leeftijd van 35 +. Mochten er verenigingen zijn die actief jeugdspelers
willen werven informeer bij de KNBB die heeft hier plannen en protocollen voor. De KNBB
heeft een draaiboek van biljartvereniging de Horna voor jeugd aanwas.
• De Carambole, Dhr. Jaap Bregman: Kan de site worden ge-update met name de Persoonlijke
Kampioenschappen.
*De webmaster is voorlopig nog even uit de running hierdoor duurt het langer voordat de
website bij gewerkt kan worden.
* Dhr. Bert Kregmeier geeft aan dat deze gegevens op biljartprof terug te vinden zijn.
* Ben Hemmes geeft aan dat de site van biljartprof is gehackt hierdoor zijn alle inlog codes
ingetrokken de organiserende verenigingen hebben een nieuwe inlogcode ontvangen deze
werkt echter pas op de dag eerste speeldag van desbetreffende voorronden.
** Bert Kregmeier en Ben Hemmes zullen samen kijken of ze hier een oplossing voor weten
te vinden
** de NK gegevens zijn terug te vinden op de site van de KNBB
https://www.carambole.nl/prestatiesport/individueel-pk/wedstrijdkalender-pk-20212022
• Schriftelijke ingediende vraag van Willie Kastermans, Wapen van Vriezenveen: mag iemand
spelen na 25 september als die niet gevaccineerd is.
*Hierop ontstond een discussie in de vergadering met vragen als
- je moet een negatieve vaccinatie test of een qr code laten zien anders mag je volgens de
regels niet spelen.
- mag je tegenspelers vragen of ze gevaccineerd zijn?
- wat zijn de consequenties als een team geweigerd wordt door de locatie?
* in principe weet je dat een niet gevaccineerde niet naar binnen mag als hij geen negatieve
test kan laten zien, je hebt dan de wedstrijd verloren, of je speelt een interval partij.
- Wat doe je als een speler geweigerd wordt door de locatie?
- Mag je als team weigeren bij district overschrijdende wedstrijden om naar plaatsen te gaan
waar de vaccinatie graad erg laag is (bv Urk)?
**Wij als district verwijzen naar het protocol van de KNBB. Wat betreft de
grensoverschrijdende wedstrijden verwijzen we naar dhr. Huldepohl.
** Gert Jan Hulst van BC Vitus: Je kunt als team ook zelf je medespelers vragen of ze
wanneer ze niet gevaccineerd zijn of geen negatieve test hebben om dan niet mee te spelen.
*** reactie op website van de KNBB geplaatst op 14 september 2021.
In hoeverre het coronatoegangsbewijs en de controle daarop gaat gelden voor ook de sport
die plaatsvindt in horeca en/of in accommodaties vallend onder andere branches zoals sport,
cultuur, zorg, recreatie en onderwijs, is vooralsnog niet door de overheid bekendgemaakt
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14 september 2021
Tijdens de persconferentie van 14 september kondigde Dhr. Rutte aan dat de 1,5 meter
losgelaten gaat worden maar dat er met ingang van 25 september voor sommige branches,
waaronder de horeca, er een coronatoegangsbewijs gaat gelden.
In hoeverre het coronatoegangsbewijs en de controle daarop gaat gelden voor ook de sport
die plaatsvindt in horeca en/of in accommodaties vallend onder andere branches zoals sport,
cultuur, zorg, recreatie en onderwijs, is vooralsnog niet door de overheid bekendgemaakt. De
vraag om nadere toelichting en duiding staat inmiddels uit bij de overheid. Zodra daar meer
duidelijkheid over is wordt dat meteen op www.knbb.nl gepubliceerd.
Vanavond heeft het bondsbestuur in een extra vergadering aangegeven dat wanneer het
toegangsbewijs voor gedeeltelijke of de gehele biljartsector gaat gelden er uiteraard gekeken
wordt naar meer ruimte voor het verzetten van wedstrijden voor teams met spelers die niet
aan deze overheidsmaatregel kunnen voldoen in de nu aangekondigde periode tussen 25
september en november. Hierover zullen de teamleiders bericht ontvangen wanneer
duidelijk is hoeverre het coronatoegangsbewijs ook gaat gelden voor de sportsector.
11. Sluiting:
De voorzitter sluit om 21:45 de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng in
de vergadering. Tevens bedankt hij zijn mede bestuursleden voor de fijne samenwerking
afgelopen seizoenen en hoopt deze te kunnen continueren het komende seizoen.

Dedemsvaart 15 september 2021
Notulen opgesteld door: N.de Hoog-Kooistra, secretaris KNBB-NOO en Ben Hemmes,
wedstrijdleider Persoonlijke Kampioenschappen.
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