
    
 
 

 
 
 
 

Notulen Jaarvergadering 11-5-2018 KNBB District Venlo 
 
 
 
1. OPENING. 
 Om 20.00 opent Chris Verhaegh de vergadering een heet iedereen van harte welkom. 

Een speciaal woord van welkom aan ereleden en leden van verdienste. Er wordt een minuut stilte 
in acht genomen voor degene die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
 

 
2. MEDEDELINGEN. 

• Marijke Cuijpers, onze secretaris is vanavond niet aanwezig. Zij is nog herstellende van de 
gevolgen van een auto ongeluk. 

• Er zijn in het afgelopen seizoen, tijdens biljartwedstrijden, enkele incidenten voorgevallen 
tussen spelers onderling. In het oplossen van deze problemen dient veel tijd gestoken te 
worden. Het bestuur vraagt dan ook aan haar leden om met wat meer respect en 
verstandhouding met elkaar om te gaan. We hebben elkaar nodig om met elkaar te blijven 
biljarten. 

• Er is een nieuwe website in gebruik genomen. De beheerder van de website is Ton 
Schuurmans. Middels een applaus wordt Ton bij deze bedankt voor de tijd die erin gestoken is 
en dat hij bereid is deze taak op zich te nemen. 

• Vlak voor de vergadering is er een brief overhandigd aan het bestuur met daarin de 
mededeling dat er een 3-banden Groot competitie in het district georganiseerd gaat worden op 
initiatief van ABC ‘t’Töpke en BC Tegelen. Informatie hierover is te verkrijgen bij Toon v. Heesh 
of John van Tienen. 

• Het topteam eredivisie van De Picardie is kampioen geworden.  

• Er wordt komend seizoen een Arbiter-2 cursus georganiseerd in ons district. Hiervoor hebben 
zich 5 deelnemers opgegeven. Dit is een goede ontwikkeling voor ons district. 

• Datum inschrijvingen competitie 2018/2019 en PK is 16 juni 2018. Lokaal is nog niet bekend. 

• PK intervallen. Een meerderheid van de districten bij de KVC wil dat er middels intervallen 
gespeeld gaat worden. Dit zou met ingang van het seizoen 2017-2018 ingevoerd gaan worden. 
Dit werd een jaar uitgesteld. Tevens zou met deze invoering, de PK uitslagen verwerkt kunnen 
worden in Biljartpoint. Dat is echter niet gelukt. Wederom werd de invoering van Intervallen met 
een jaar uitgesteld. In seizoen 2019-2020 wordt dit ingevoerd. Ranglijsten dienen door het 
District Venlo te worden aangeleverd bij Biljartpoint. Dat is inmiddels gebeurt. 

• Er is een Aanvullend reglement Nationale Voorronden van KVC ontvangen. Voor seizoen 
2018-2019.Bandstoten 1e klasse is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats zijn gekomen de 
klassen Bandstoten extra klasse en Bandstoten Overgangsklasse. De moyennegrenzen zijn 
aangepast.  
Alle deelnemers aan de NV mogen een klasse hoger inschrijven dan de klasse waarin ze nu 
uitkomen. Dit geldt voor alle klassen, met uitzondering van de ereklasse. 

• Districtssamenhangende zaken: degene die in de 1e klasse en hoofdklasse libre spelen mogen 
zich inschrijven voor 3e klasse kader. Degenen die op districtsniveau 2e klasse bandstoten 
spelen mogen zich inschrijven voor NV extra klasse bandstoten. Dan is er nog een reductie 
toegepast in een aantal klassen in het aantal te maken caramboles en er wordt een 
beurtenlimiet ingevoerd. 
Alles is terug te vinden op de site van de KNBB sectie carambole/reglementen/ reglement 
landelijke inschrijvingen 
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3. IN- EN UITGAANDE STUKKEN. 

• Uitnodiging van receptie Aan de Pomp, De Dragonder, KOT en BC Vors.  

• Berichtgeving van KNBB inzake AVG. Verenigingen zijn door KNBB geinformeerd. 
 

  
4. BEHANDELING NOTULEN LEDENVERGADERING 2017 ( zijn bijgevoegd). 
 Geen vragen en op- en/of aanmerkingen op de notulen.Met dank aan Marijke. 
 
5. BESTUURSVERKIEZING. 

Dhr. J. Timmermans (penningmeester) en Dhr. J. Muijsers (competitieleider) worden per 
acclamatie herkozen. 

  
Functie voorzitter is nog steeds vacant. Chris zal volgend jaar de jaarvergadering niet meer leiden  
Tevens komt na de vergadering van 2019 de functie van secretaris vrij. Voor beide functies zal een 
kandidaat moeten komen anders wordt het district onbestuurbaar. 
Degene die geinteresserd is in een van de functies kan zich melden bij het secretariaat.  

  
 
6. JAARREKENING 2016/2017 EN BALANS PER 01-07-2017. 
 Alle verenigingen hebben een kopie van de jaarrekening en de balans ontvangen. 
 Er zijn geen vragen.  
 
 
 PAUZE 
 
 
7. A. VERSLAG VAN HET F.A.C. OVER 2016-2017 

Het F.A.C. (Joop Diele en Werner Landewee van KOT) heeft steeksproefgewijs de boekhouding 
gecontroleerd en geconstateerd dat beide overzichten een getrouw beeld geven van de inkomsten 
en uitgaven. 
 

     B. VERLENING DECHARGE 
 De penningmeester wordt door de algemene ledenvergadering decharge verleend. 
 

C. TOEWIJZING F.A.C. 2017-2018.  
Het F.A.C. zal volgend jaar worden gedaan door Biljartvereniging ’t Klötske.  

 
  8. CONTRIBUTIEVERHOGING 

 Het bestuur stelt voor om de districtscontributie van € 13,- naar € 15,- te verhogen. Tevens  
 stelt het bestuur voor om het inschrijfgeld pk’s van€ 11,- naar € 12,- te verhogen. Daarvoor is 

toestemming nodig van de algemene ledenvergadering.  
 
Yvonne Coumans vraagt het woord. Haar vraag is of een contributieverhoging nodig is als er zo’n 
groot tegoed”in kas” zit. We weten met z’n allen dat er een terugloop is in de biljartsport. De 
penningmeester licht toe dat het vermogen de laatste jaren elk jaar afneemt tussen de € 1.500,- en 
€ 2.000,-. Als we niets doen dan is het saldo over een kleine 15 jaar verdwenen. Tevens heeft er 
de laatste 5 jaar geen verhoging van contributiegelden meer plaatsgevonden. Eens in de zoveel 
jaar zal er opnieuw een contributieaanpassing plaats dienen te vinden. Daarbij komt nog dat het 
ledenaantal in ons district de laatste 8 jaar met 200 is gedaald. De uitgaven zullen stijgen, maar de 
inkomsten zullen zeker dalen. Het is echter aan de vergadering om hierover een beslissing te 
nemen. 
 
Jan Zanders wil ook graag een toelichting geven. Hij is van mening dat er een financiele buffer 
dient te zijn, maar er zou volgens hem best op het saldo ingeteerd kunnen worden. Verder is Jan 
van mening dat er gekeken zou moeten worden naar mogelijkheden om de activiteiten, zoals we 
die nu hebben en met 400 mensen bekostigen, uitgebreid kunnen worden zodat meer leden een 
bijdrage kunnen leveren om de uitgaven die we hebben, ook daadwerkelijk kunnen doen. Hij denkt 
dan aan samenwerking met andere bonden, zoals dat nu ook in andere districten gebeurt. We 



moeten over onze eigen grenzen kijken en eens polsen in hoeverre daar mogelijkheden zijn.  
 
Chris licht toe dat er op de nationale vergadering inderdaad gesproken is over 
samenwerkingsverbanden met andere bonden. Maar zo gemakkelijk gaat dat allemaal niet. Vanuit 
Brabant komen er berichten over het samen organiseren van een competitie of een PK, met een 
recreatieve bond. Wat dit uiteindelijk oplevert aan nieuwe leden is niet geheel duidelijk. Er wordt 
gesproken over procenten, maar er worden geen aantallen genoemd. Verder vraagt Chris zich af 
of recratieve bonden zitten te wachten op de KNBB die leden komen ronselen bij hun bond. 
Maar als de vergadering denkt dat het bedrag minder moet worden dan mag dat, maar jullie 
moeten er wel zelf voor kiezen. 
 
Frank Claessen van BC Den Hook is het ermee eens dat er wel wat ingeteerd mag worden. Hij ziet 
verder ook dat de meeste kosten worden gemaakt door de arbiters, vergoedingen van de arbiters 
en de opleiding van de arbiters. Wie gebruikt deze kosten? Zijn dit de competities, PK’s? Waar 
gaat het overgrote deel naar toe? 
Chris licht toe: Het overgrote deel van de kosten gaat naar de PK’s. Het betreft hier vergoedingen 
van reis- en verblijfkosten. De kosten voor de cursus/opleiding zijn eenmalig. 
Frank vraagt vervolgens of hij het voorstel mag doen om het kostendragendprincipe toe te passen. 
Aangezien de arbiterskosten gemaakt worden bij de Pk’s, en die contributie wordt maar met € 1,- 
verhoogd, deze contributie iets verder te verhogen. 
Chris geeft aan dat dan waarschijnlijk het aantal PK inschrijvingen nog minder zal worden. 
Er zijn dan nog minder inkomsten. Het aantal benodigde arbiters blijft hetzelfde. 
 
Het voorstel (voor contributieverhoging) wordt vervolgens in stemming gebracht. 
 8  verenigingen zijn voor contributieverhoging 
 22 verenigingnen zijn tegen contributieverhoging 
 
Het voorstel van de contributieverhoging gaat niet door. 

  
  

9 BEGROTING 2018/2019 ( bijgevoegd met toelichting) 
Er zijn geen vragen over de begroting. Chris merkt op dat deze nog wel aangepast zal worden met  
ongeveer € 1000,- negatief. Dan is deze zo aangenomen. De verenigingen ontvangen een nieuwe 
aangepaste begroting 

 
10 LANDSCOMPETITIE EN BANDSTOOTCOMPETITIE 

• Er zijn geen noemenswaardige wijzigingen in de reglementen van de Landscompetitie 
doorgevoerd. De moyennetabellen blijven voor komend jaar ongewijzigd. 

• Complimenten aan spelers en teamleiders voor het spelen van het juiste aantal caramboles en 
het juist invullen van de wedstrijdformulieren. 

• Bij opgave van de teams voor de nieuwe competitie is het verzoek om duidelijk aan te geven 
wie reserve is in een team. Het is dan mogelijk om een juiste inschatting te maken van de 
sterkte van het team. 

• Zorg ervoor dat als je teamleider bent dat het juiste telefoonnummer en e-mailadres bekend is 
bij de KNBB. Je kunt wijzigingnen doorgeven via mijnknbb.nl. De gegevens die bij de KNBB 
bekend zijn worden 1 op 1 overgenomen in biljartpoint. 
 
Bandstootcompetitie: 

• Er is een verzoek van Zuid-Limburg gekomen om de intervaltabel van het bandstoten opnieuw 
te beoordelen. Vooralsnog zien wij geen reden om deze aan te passen.  
Ger van Deur geeft aan dat district Venlo een beresterke bandstootcompetitie heeft tov de 
andere districten en dat het aantal te maken caramboles in zijn ogen juist is.  

• Er is een vereninging die het uitslagformulier in enkelvoud invult. Dat is toegestaan. De 
tegenstander dient echter ook een exemplaar te ontvangen, dus maak dan een kopie van het 
uitslagformulier. Bij een meningsverschil over het invullen van het formulier dienen er 2 
formulieren overlegd te worden. 

 
11 VOORSTELLEN VAN HET DISTRICTSBESTUUR 
 Het betuur heeft voorgesteld om de ondergrens in alle klassen te laten vervallen.  



Dit heeft voor wat onduidelijkheid gezorgd. Bedoeld wordt dat er geen ondergrenzen meer zijn 
voor wat betrreft het moyenne. Nu is het zo dat er in een bepaalde klasse maximaal 2 spelers met 
een lager moyenne dan de van toepassing zijnde ondergrens van die klasse tegelijk mogen 
worden opgesteld in de teamopstelling. Ze dienen echter wel minimaal het aantal caramboles te 
maken van betreffende klasse. Dit betekend dat een C4 speler mee kan spelen in een C1 team. Hij 
dient dan echter wel minimaal 80 caramboles te maken. 
De KNBB heeft sinds 2014 de ondergrenzen in alle klassen afgeschaft. Dat wordt dus nu ook 
opgenomen in ons districtsreglement.  
Dit voorkomt ook het vrijwillig ophogen van moyennes door spelers. Soms is het niet mogelijk om 
een C2 team te maken omdat de 3e speler een moyenne heeft dat net onder de ondergrens ligt. 
Vaak wordt dan verzocht om het moyenne met een tiende te verhogen zodat hij wel opgesteld kan 
worden. Dat willen we eigenlijk ook voorkomen.  
Op de vraag of het toegestaan is dat een C1 speler in een C4 team opgesteld mag worden is het 
antwoord nee, want er geldt nog altijd een bovengrens. 

 
 
12 VOORSTELLEN VAN DE VERENIGINGEN.  
 Er zijn geen voorstellen ingediend. 
  
13 VASTSTELLEN DATUM EN PLAATS DISTRICTS-JAARVERGADERING. 
 Jaarvergadering is 10 mei 2019 
 Inschrijving van teams competitie is 15 juni 2019 
  
14 RONDVRAAG. 
 
 Patrick van de Pas:  

BV De Maasoever vindt de boeteclausules aan de hoge kant kant. Betreft het afmelden binnen 24 
uur voor aanvang of niet afmelden voor een PK. Er wordt een boete opgelegd van 50,-. Wij zijn 
van mening dat deze maatregel juist een tegenwerking kan opleveren om mee te doen aan een 
PK. Mocht er door omstandigheden een afmelding plaatsvinden binnen 24 uur dan krijg je dus 
alsnog een boete? 
Edmond geeft aan dat als er aangetoond kan worden dat er sprake is van overmacht dat de 
oplegde boete besproken kan worden. Je moet aan kunnen geven wat de overmachtsituatie is. 
In het voorbeeld dat aangehaald wordt is er geen sprake van overmacht. 
Chris geeft vervolgens aan dat de hoogte van de boete is vastgelegd in het reglement “Heffingen 
en maatregelen” van de KNBB. 
 
Paul Beckers 
Niet alleen spelers dienen zich juist en tijdig af te melden, ook arbiters hebben deze plicht. 
Ik heb meegemaakt, toen ik wedstrijdleider was in Tegelen, dat er 4 arbiters ingedeeld stonden op 
zaterdag, en dat er maar 2 arbiters kwamen opdagen. Op zondag was er maar 1 van de 4 arbiters 
aanwezig. Later is mij ter ore gekomen dat een betreffende arbiter die op zondag ingedeeld was in 
Tegelen in Afferden een Nationale Kampioenschap stond te tellen. Dat kan natuurlijk niet. De 
organisatie is hier de dupe van. 
Chris antwoordt dat het altijd moeilijk is als mensen zich niet afmelden en dat in die situatie altijd 
anderen worden gedupeerd, het gebeurt, en dat hij dat ten zeerste betreurt. 
 
Ger van Deur heeft gevraagd of de datum van de afwijkende speelavond kan worden vermeld in 
Biljartpoint. Aan dat verzoek zal komend seizoen worden voldaan. De verenigingen dienen echter 
wel een verzoek in te dienen bij hun tegenstander. De tegenstander dient toestemming te geven  
om op de afwijkende speelavond te spelen.  Het is niet toegestaan om de tegenstander mede te 
delen dat er op een afwijkende avond wordt gespeeld. Verenigingen kunnen gebruik maken van 
de voorbeeldbrief die op onze website staat. 
 
 

15 SLUITING. 
 Om 21.30 uur sluit Chris de vergadering. 


