District Venlo e.o.
Opgericht 29 augustus 1973
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Biljartbond

NOTULEN JAARVERGADERING D.D. 20 MEI 2022
Locatie:
Aanvang:

BV ‘t Klötske – Café-Feestzaal ‘t Ven
Straelseweg 359, 5916 AB VENLO
19.30 uur (inloop/inleveren geloofsbrieven vanaf 19.00 uur)

1) OPENING
De voorzitter heet iedereen welkom in Café-Feestzaal ’t Ven.
Dank aan de lokaliteit dat wij hier onze vergadering kunnen en mogen houden.
Er zijn afmeldingen van enkele ereleden en van dhr. Edmond v.d. Venne.
Hierna is er 1 minuut stilte voor allen die ons ontvallen zijn.
2) MEDEDELINGEN
a. Niet-afgemelde verenigingen: 15834 BV Amorti
Zij ontvangen via de penningmeester de bijbehorende administratieve heffing.
b. Consumpties tijdens deze vergadering zijn voor rekening van het district.
c. Mijn KNBB
Een drietal verenigingen heeft nog niet de secretaris van het district toegevoegd
aan hun ledenadministratie. Zij ontvangen een mail met het verzoek dit z.s.m. te
doen. De overige verenigingen hebben dit wel gedaan, of is met de conversie al
gebeurd.
3) IN- EN UITGAANDE STUKKEN
Ondanks dat de onderstaande stukken laat zijn binnen gekomen bij het secretariaat en
daardoor niet meer rond zijn gestuurd, heeft het bestuur besloten deze wel in te brengen
bij de vergadering.
Verzoek C4 terug te brengen naar 3 spelers.
Vanuit dhr. Frank Claessen, BC Den Hook, kwam het verzoek om het aantal spelers –
i.v.m. het niet of moeilijk rondkrijgen van de teams – in de C4 terug te brengen naar 3
spelers. Hierop is als volgt gereageerd door het districtsbestuur:
Deze discussie is in het verleden al vaker gevoerd en in stemming gebracht tijdens de
jaarvergadering. Er is op een bepaald moment besloten dit niet meer voor te leggen ter
stemming. Want wat doe je met teams die wel 4 spelers hebben. Moeten zij dan verplicht
rouleren of iemand op de reserveband zetten?
Een mogelijkheid dit wel weer ter stemming voorgelegd te kunnen krijgen is als jullie, als
BC Den Hook, zelf zoeken en zorgen voor medestanders (schriftelijke verklaring van
andere verenigingen).
De geboden mogelijkheid is opgepakt door BC Den Hook, waarbij er meer
voorstanders dan tegenstanders zijn om het aantal terug te brengen naar 3
spelers. De competitieleider vult hierop aan dat het ook nog zou kunnen zijn dat
i.v.m. te weinig aanmeldingen C3/C4 deze twee klasses worden samengevoegd.
De vergadering heeft hier verder geen bezwaar tegen en het bestuur dankt de
inzet van dhr. Claessens hierin en dankt de vergadering.
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Aanvraag nieuwe vereniging
a. Er zijn in 1e instantie 2 mails/apps binnen gekomen bij het secretariaat met de intentie tot het
oprichten van een nieuwe vereniging binnen het district KNBB. Wanneer men een nieuwe
vereniging wil oprichten is de procedure als volgt:
i. Er moet in- en toestemming gevraagd worden aan het districtsbestuur. Dit verzoek
moet officieel ingediend worden bij het secretariaat en wordt voorgelegd aan de
ledenvergadering.
ii. Na in-/toestemming krijgt de aanvrager hiervan bericht en zal zelf de procedure verder
moeten volgen door de nieuwe vereniging aan te vragen/aan te melden bij de KNBB
en het district hierna er van op de hoogte te stellen.
b. Concreet is er maar 1 officieel verzoek binnen gekomen. Dit betreft voormalige spelers van BC
Den Hook die door sluiting van de lokaliteit op de donderdagavond op zoek zijn gegaan naar
een nieuwe lokaliteit. Deze is gevonden in de vorm van De Smetenhof in Lottum, die nu al
spelen bij de Horster- en Ouderenbond.
Vanuit de vergadering zijn er geen bezwaren, wel verbazing, over deze aanvraag. De
aanvragers ontvangen vanuit het district een schriftelijke in-/toestemming waardoor zij verder
kunnen met de procedure.
Het districtsbestuur dankt de vergadering.
4) BEHANDELING NOTULEN LEDENVERGADERING 20.08.2021
Notulen zijn aangenomen en vastgesteld.
5) BESTUURSSAMENSTELLING
o Reglementair aftredend is Vera Kuijs, secretaris.
Vera stelt zich wel herkiesbaar
Gecomplementeerd door mooie woorden van de voorzitter wordt Vera per acclamatie
herkozen door de vergadering.
-

Aftredend op eigen verzoek is Edmond v.d. Venne, P.K.-leider.
Er is één aanmelding geweest voor de positie van competitieleider.
Deze persoon is door de voorzitter benaderd.
De positie van P.K.-leider is behoorlijk complex en intensief.
Degene die zich heeft aangemeld is Sjra Jacobs.
Per acclamatie wordt Sjra gekozen door de vergadering.
Daarna danken we, met een cadeau, Edmond voor de vele verleende diensten aan het
district. Het cadeau zal via VOP overgebracht worden aan Edmond.

6) FINANCIËN: JAARREKENING 2020/2021 EN BALANS PER 01-07-2021
Er komen vanuit vergadering geen vragen over de jaarrekening.
7) FINANCIËN/FAC: VERSLAG VAN HET FAC OVER 2020-2021
Silvester Jacobs (BC De Jordaan) doet namens het F.A.C. verslag van de kascommissie,
uitgevoerd door Silvester Jacobs en Theo Willems.
Na het verzoek tot het verlenen van decharge wordt er per acclamatie door de vergadering
decharge verleend aan de penningmeester voor de jaarstukken en aan het bestuur voor het
gevoerde beleid.
Volgend jaar wordt de kascommissie uitgevoerd door 11578 Biljartclub de Sport.
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8) FINANCIËN: BEGROTING 2021/2022
Er komen vanuit vergadering geen vragen over de jaarrekening.
9) COMPETITIE
A. A-COMPETITIE
De voorzitter geeft een korte toelichting.
De A-competitie (een onderlinge competitie in Limburg Driebanden Groot) betekent o.a.
veel en ver reizen, bijv. naar Gronsveld.
De voorzitter heeft wedstrijdleider Loek v.d. Hoogen ook gebeld inzake het grote verschil
in aantal caramboles.
Er wordt over vergaderd en wordt vervolgd.
B. BANDSTOOTCOMPETITIE
I.v.m. alle coronamaatregelen is er besloten om de reguliere competitie uit te spelen
en de bandstootcompetitie te laten vervallen. In de C3 zal er nog iets gecorrigeerd
moeten worden. Namelijk het schrappen van de 25ste ronde. Dit omdat het anders te
krap wordt m.b.t. de gewestelijke data.
C. LANDSCOMPETITIE
M.b.t. de uitvoering van de landscompetitie zijn er geen bijzonderheden te melden, wel
staat de evaluatie en/of stemming van het 30-puntensysteem op de agenda.
Evaluatie m.b.t. 30-puntentelling
Er wordt binnen de vergadering ruimte gegeven tot reageren op het
30-puntensysteem. Door alle corona-maatregelen hebben we geen aparte evaluatie
(bijeenkomst) kunnen organiseren. Een aantal verenigingen geeft aan dat er nu geen
terecht beeld kan worden gegeven omdat er geen vergelijk is met het oude (7-9)
puntensysteem.
Kan het systeem niet nog een jaar door gaan, zodat er volgend jaar een ‘eerlijker’ vergelijk
gemaakt kan worden?
Veel driebandenteams zijn tegen het 30-puntensysteem, veel Libre-teams zijn voor.
Stemming m.b.t. 30-puntentelling
Na de beraadslagingen te hebben gehoord, wordt het 30-puntensysteem wel in stemming
gebracht. De weging van de stemming wordt bepaald a.d.h.v. het aantal actieve leden
binnen een vereniging, zoals vastgelegd in de statuten. ‘Voor’ stemmen betekent
handhaven/doorgaan met het 30-puntensysteem; ‘Tegen’ stemmen betekent terugkeer
naar het 7-9 puntensysteem.
De uitslag is als volgt: voor: 197, tegen: 195, ongeldig/neutraal: 11
Met dank aan de heren Verhaegh en van Kessel voor het uitvoeren van de telling.
Aanvullend:
o De schaduwboekhouding wordt alsnog rondgestuurd.
Dus ‘Hoe zou de stand zijn geweest als er geteld zou zijn met het oude systeem?’
Deze stand kon nu niet, door uitstel van de competitie, worden geleverd.
o Mochten er nog voorstellen voor een wijziging zijn, bijv. vanuit de
driebandenteams, dan kunnen deze ingediend worden bij het bestuur voor de
volgende jaarvergadering.
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D. PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN
Het woord is aan het Sjraar Jacobs, nieuw verkozen P.K.-leider.
Sjra geeft aan o.a. een meer persoonlijke benadering te willen om ook bij kleinere
vergadering (met maar 1 tafel) te betrekken bij de organisatie van P.K.’s. Verenigingen
met 1 tafel worden dan ook verzocht zich in te schrijven.

10) VOORSTELLEN VANUIT HET DISTRICTSBESTUUR
a. HULDIGEN
Dhr. Paul Beckers wordt gehuldigd als erelid van de KNBB District Venlo e.o. Het district
heeft vorig jaar ook meegewerkt aan de Koninklijke Onderscheiding voor dhr. Beckers.
Paul, van harte gefeliciteerd!
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b. BEKERCOMPETITIE
Voorstel vanuit het bestuur is nog steeds – zie ook notulen van 2020 - om een
bekercompetitie te organiseren. Dit zal dan tegelijk zijn met de bandstootcompetitie en
niet in plaats van. Er zijn dan een aantal avonden vrij. Wijziging op vorig jaar is om te
spelen in de vorm ‘Thriathlon’.
Het bestuur heeft John Muijsers bereid gevonden om dit in eerste instantie op te zetten
en te organiseren.
c.

WIJZE VAN HULDIGEN (VANAF SEIZOEN 2021/2022)
We willen als district onze kampioenen op 1 moment huldigen.
Het is dan aan de verenigingen of zij voor dit team nog en/of ter plekke een receptie
organiseren. De winnende teams ontvangen 20 consumptiebonnen per team en
er wordt gezorgd voor (enkele) hapjes.Dit jaar zal de huldiging plaatsvinden op:
vrijdag 24 juni van 20.00-23.00 uur bij Beej Toën, Grubbenvorst.

d. AANTAL SPELERS P.K.-FINALES
o We starten met het terugbrengen van het aantal spelers in de hoogste klasses
Libre en Driebanden van 8 naar 6 spelers in de finale.
o Bij 6 spelers kan er voor gekozen worden om het aantal speeldagen terug te
brengen naar 2 dagen.
e. LOKALITEITEN
Verenigingen met 1 tafel worden verzocht zich in te schrijven voor de organisatie van
P.K.’s. Je kunt hierbij denken aan wedstrijden waar maximaal 5 spelers aan meedoen te
laten spelen op 1 tafel.
f.

VASTSTELLEN
Er komen vanuit de vergadering geen vragen of op-/aanmerkingen op de stukken.
Dat betekent dat vastgesteld worden:
▪ Reglement Heffingen en Maatregelen KNBB
Dit zal ieder jaar geagendeerd worden tijdens de ALV.
▪ Statuten KNBB District Venlo e.o.

g. VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN, SUGGESTIES
Heb je vragen, opmerkingen, klachten, suggesties?
Meld je bij het districtsbestuur, zodat het opgepakt kan worden.
11) VOORSTELLEN VAN DE VERENIGINGEN.
Er zijn geen verdere voorstellen meer vanuit de verenigingen.
12) VASTSTELLEN DATUM EN PLAATS (…) VOLGENDE DISTRICTSJAARVERGADERING
Datum:
26 mei 2023
Lokaliteit: Verenigingen kunnen zich aanmelden bij het districtssecretariaat.
13) RONDVRAAG
• Paul Beckers:
o Paul dankt het bestuur voor de huldigingen en Jan Timmermans in het bijzonder voor
het mede-organisatie van het ‘lintje’.
• Henny Kersten:
o Aanpassing van de gemiddeldes i.v.m. Corona’s.
o Antwoord: Einde competitie volgt er wel herziening voor het komende seizoen.
Ben je door naar het gewest, dan geldt het aanvangsmoyenne.
14) SLUITING: De voorzitter sluit de vergadering om 20.49 uur.

