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NOTULEN JAARVERGADERING D.D. 20 AUGUSTUS 2021 

Locatie:  SSV (Spoorweg Sportvereniging) – ‘t Wonder 

 Kazernestraat 1, 5928 NL  BLERICK 

Aanvang: 19.30 uur (inloop/inleveren geloofsbrieven vanaf 19.00 uur) 

 
1.) OPENING 

De voorzitter heet allen welkom bij ’t Wonder, thuislokaal van SSV. 
Dank aan de lokaliteit dat wij hier onze vergadering kunnen en mogen 
houden. Hierna is er 1 minuut stilte voor allen die ons ontvallen zijn. 

 

2.) MEDEDELINGEN 
a. Afgemelde verenigingen: BC Den Hook, BC ’t Pleintje 

Niet-afgemelde verenigingen: De Peel 
Zij ontvangen via de penningmeester de bijbehorende administratieve 
heffing. 

b. Algemeen: Fijn dat we weer kunnen starten met biljarten. 
c. Consumpties voor rekening van het district. 
d. Afwijkende speelavond: 

i. Tegenstanders moeten geïnformeerd worden als je een 
afwijkende speelavond hebt.  
Niet ervanuit gaan dat als het in Biljartpoint staat het in orde is. 
Word je geïnformeerd door een team, dan moet je ook 
antwoorden (dat je wel/niet akkoord bent). 
Volgend jaar zal dit onderwerp waarschijnlijk als agendapunt 
worden ingebracht. 

 

3.) IN- EN UITGAANDE STUKKEN 
a. Er zijn geen in- en uitgaande stukken. 

 

4.) BEHANDELING NOTULEN LEDENVERGADERING 28.08.2020 

a. Notulen zijn aangenomen. 

Toevoegen van overzicht van stembriefjes op vereniging is niet nodig. 

Liever anoniem. 

 

5.) BESTUURSVERKIEZING 
- Reglementair aftredend is John Muijsers, competitieleider. 

John stelt zich niet herkiesbaar. 

De functie van competitieleider wordt vacant. 

Er is één aanmelding geweest voor de positie van competitieleider. 

Deze persoon is door de voorzitter zelf benaderd. 

De positie van competitieleider is behoorlijk complex en intensief. 

Degene die zich heeft aangemeld is René Peters. 

Per acclamatie wordt René gekozen door de vergadering. 

 

Daarna danken we, met een bloemetje en kistje wijn, John voor de 

vele verleende diensten aan het district. 

 

- Reglementair aftredend is Jan Timmermans, penningmeester.  

Jan stelt zich herkiesbaar. 

Per acclamatie herkozen door de vergadering. 
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6.) FINANCIËN: JAARREKENING 2019/2020 EN BALANS PER 01-07-2020  

(zie bijlagen) 

 Er komen vanuit vergadering geen vragen over de jaarrekening. 

   

 

7.) FINANCIËN/FAC: VERSLAG VAN HET FAC OVER 2019-2020 

 Ruud Gisbers (BV Inaborg) doet namens het F.A.C. verslag van de 

kascommissie. Per acclamatie wordt decharge verleend aan de 

penningmeester door de vergadering. 

Volgend jaar wordt de kascommissie uitgevoerd door 11577 BC De Jordaan. 

 

8.) FINANCIËN: BEGROTING 2020/2021 (zie bijlage) 

 Begroting 2020/2021 is gebaseerd op een volledig seizoen. 

 Afgelopen seizoen is dat natuurlijk niet geweest i.v.m. corona. 

 De begroting laat een negatief saldo zien van € 2.225,70 

 

9.) COMPETITIE: 

A. LANDSCOMPETITIE 

a. We kunnen aan de slag. De competitie is ingedeeld en staat in 

Biljartpoint. 

We gaan met een nieuw puntensysteem werken, zoals in de 

vergadering van 2019 is besloten. Biljartpoint is erop ingericht. 

Dit geldt voor alle klasses.  

Verder hebben we nog steeds te maken met corona.  

Zeker tot 19 september hebben we te maken met een sluitingstijd 

van de horeca om 23.59 uur. Misschien dat de C1 hier rekening 

mee moet houden m.b.t. aanvangstijd.  

Eerder beginnen is in onderling overleg is altijd mogelijk. 

 

Verder: C3 speelt dit seizoen 30 rondes en de C1 28 rondes. 

BC De Jordaan geeft aan dit veel te vinden. De C3 heeft 16 teams 

en er is gekozen voor een volledige competitie en niet te verdelen 

in poules. Dit geldt ook voor de C1. 

 

B. BANDSTOOTCOMPETITIE 

a. Weinig bijzonderheden. Aanmelden is mogelijk. 

 

C. PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN 

a. Lokaliteiten/Organisatie: 

Wederom zijn er weer weinig aanmeldingen voor de organisatie. 

Dit jaar waren het slechts 3 verenigingen die zich aangemeld 

hebben, te weten BC Tegelen, ABC ’t Töpke en Holt-Bliërick. 

 

Inaborg geeft aan zich aangemeld te hebben, maar niets gehoord 

te hebben. Bij Inaborg en SSV zijn mogelijkheden. Dit gebeurt in 

overleg met de P.K.-leider. 

 

De P.K.-leider heeft een aantal zaken in elkaar moeten schuiven 

bijv. het spelen van 2 poules op hetzelfde moment bij ABC ’t 

Töpke, omdat daar 4 tafels ter beschikking zijn. 
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Bij te weinig lokaliteiten/organiserende verenigingen kan het (in de 

toekomst) gebeuren dat er spelers uitgesloten moeten worden 

omdat er geen plekken zijn. Kleine verenigingen zoals De Picardie 

en BBC ’65 organiseren ook P.K.’s bij een grotere lokaliteit, dus 

het hebben van een kleine vereniging is geen reden om niet iets te 

organiseren. 

 

Tot slot wijst de P.K.-leider aan de verplichtingen t.a.v. de 

organisatie van P.K.’s die aan de verenigingen kunnen worden 

opgelegd volgens het WRPK (Wedstrijd Reglement Persoonlijke 

Kampioenschappen); te weten art 2.1 punt 2 ‘Organisatie’ en art. 

2.5 punt 2 en 3 ‘Organisatie van een voorwedstrijd’. 

 

b. Biljartprof: 

Proef gedraaid in 2018/2019. Biljartprof bleek niet zo veilig te zijn. 

Laatste nieuws: Biljartprof verdwijnt en zijn nu bezig het nieuw 

ontwikkelen van nieuwe software. 

Er wordt dus (weer) gewerkt met PK Special. 

Aanvulling: PK Special is hier gratis te vinden 

(https://www.specialsoftware.nl/) of op te vragen via het 

secretariaat. 

 

10.) VOORSTELLEN VANUIT HET DISTRICTSBESTUUR 

   - BEKERCOMPETITIE 2021/2022 

   Voorstel vanuit het bestuur is als volgt: 

Het idee is om een bekercompetitie te organiseren.  

Hier kwamen ook een aantal verenigingen mee.  

Dit zal dan tegelijk zijn met de bandstootcompetitie. Er zijn dan een 

aantal avonden vrij. Het is zowel voor driebanden als libre. We hebben 

ongeveer 8-12 weken de tijd. Het is een knock-out systeem. 

Alle teams in 1 pot en iedereen speelt tegen elkaar per spelsoort.  

We moeten even afwachten wat de animo is. Inschrijfgeld: € 10,- per 

team. Het inschrijfgeld gaat in de prijzenpot. 

In eerste instantie kun je alleen inschrijven met het team waarmee je ook 

in de competitie hebt gespeeld. 

Het bestuur heeft John Muijsers gevraagd om dit in eerste instantie op te 

zetten. Rond december zal hierover meer informatie komen. 

 

   - WIJZE VAN HULDIGEN (VANAF SEIZOEN 2021/2022) 

   We willen als district onze kampioenen op een moment huldigen.  

Het is dan aan de verenigingen of zij voor dit team nog een receptie 

organiseren. Hierover zal nog informatie volgen. 

 

11.) VOORSTELLEN VAN DE VERENIGINGEN. 

  Er zijn geen voorstellen vanuit de verenigingen. 

  

12.) VASTSTELLEN DATUM (…………) EN PLAATS VOLGENDE 

DISTRICTSJAARVERGADERING 

 We agenderen dit voor de volgende bestuursvergadering en laten dit weten 

aan alle verenigingen. 
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13.) RONDVRAAG 

  SSV: Niet-gevaccineerden zijn niet welkom om hier competitie te komen 

spelen. Het is een besloten vereniging en zij willen/mogen geen mensen 

binnen laten die niet-gevaccineerd zijn. 

 

14.) SLUITING 

 Dank voor ieders aanwezigheid, blijf gezond en laten we hopen dat we 

komend seizoen gewoon weer volledig kunnen biljarten. Wel thuis. 


