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Verslag najaarsvergadering 29 november 2017
KNBB District Twente
Deze is gehouden op woensdag 29 november 2017 bij Café Nationaal, Heldersplein 22 te
Glanerbrug. Aanvang: 19.30 uur.

1. Opening
Nieuwe ontwikkeling vanuit de KNBB. Men heeft plannen voor de Landsfinale in
Nieuwegein. Verenigingen moeten zich gaan uitspreken over
a. bij de oude situatie laten
b. decentralisatie. Spelen op verschillende locaties in den lande.
c. verplaatsing van locatie maar wel gecentraliseerd.
Er zal bericht uitgaan naar de verenigingen.
Ontwikkeling met betrekking tot de PK’s. Spelen met intervallen zal verder worden
doorgevoerd. Dit zal verder behandeld worden bij agendapunt 9.
Verder zijn er al Open Kampioenschappen gespeeld (ook voor niet leden). Achterliggende
gedachte is ledenwerving. Men probeert veel zaken uit om leden aan zich te binden.
Binnen eigen district lopen de kosten voor PK’s uit de hand. Momenteel wordt 43% van de
baten besteed aan de PK’s. Kosten voor arbitrage, prijzen en vergoedingen. Plan om
enquête uit te zetten om andere opzet voor PK’s. Dit in combinatie met punten vanuit de
KNBB.
Biljartpoint staat in de etalage. KVC bekijkt de mogelijkheden om Biljartpoint in eigen
beheer over te nemen. Ook worden andere opties bekeken voor competitiesoftware.
Presentielijst wordt door de secretaris nagelopen.
Alvorens de vergadering te beginnen wordt 1 minuut stilte in acht genomen voor degene
die ons ontvallen zijn.

2. Ingekomen stukken en Mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken die deze vergadering behandeld moeten worden.

3. Vaststelling Agenda
Op de vraag of de vergadering het eens is met de agenda komen geen opmerkingen. Bij
deze dus vastgesteld.

4. Notulen Voorjaarsvergadering 10 mei 2017
Geen op- of aanmerkingen en worden hierbij goedgekeurd en vastgesteld. Dank aan de
secretaris voor het opstellen.
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5. Jaarverslagen
5a. Algemeen Jaarverslag Secretaris 2016-2017
Geen op-of aanmerkingen. Goedgekeurd en vastgesteld. Dank aan de auteur.
5b. Jaarverslag Wedstrijdleiding, Competitie 2016-2017
Geen op-of aanmerkingen. Goedgekeurd en vastgesteld. Dank aan de auteur.
5c. Jaarverslag Wedstrijdleiding, Persoonlijke Kampioenschappen 2016-2017
Geen op-of aanmerkingen. Goedgekeurd en vastgesteld. Dank aan de auteur.

6. Financiële verantwoording
6a. Financieel Verslag 2016-2017
Geen vragen, op- of aanmerkingen.
6b. Balans en Resultatenrekening
Geen vragen, op- of aanmerkingen.
6c. Verslag FAC
Alle drie leden van het FAC hebben zich afgemeld voor deze vergadering. Het verslag
wordt daarom voorgelezen door de voorzitter. Vervolgens wordt decharge verleent aan de
penningmeester.

7. Pauze
Doordat vergadering voorspoedig verloopt wordt moment van pauze uitgesteld tot nader
order.

8. Bestuurszaken en mededelingen
Zoals bekend wordt het penningmeesterschap, vanwege gezondheidsproblemen van
Robert Post, tijdelijk overgenomen door de voorzitter. Inmiddels heeft Robert Post
aangegeven zijn functie van penningmeester beschikbaar te stellen. Tot aan de
voorjaarsvergadering zal hij het bestuur blijven dienen met hand en spandiensten
kandidaten voor deze functie kunnen zich melden bij het bestuur.
Op de voorjaarsvergadering kan de vergadering een nieuwe penningmeester kiezen.
Per direct is ook afgetreden Jeroen Rozema, als lid van zowel AAC en ACR. Tevens
vanuit AAC als lid van het FAC. Voor deze functie is geen instemming van de vergadering
nodig en kan het bestuur zelfstandig deze plek gaan invullen. Kandidaten kunnen zich
melden bij het bestuur.

9. Wedstrijdzaken
9.a Competitie
Dit jaar heeft Arnold veel tijd besteed aan het indelen van de competitie. Reden hiervoor
was het toepassen van correcties na publicatie van de competitie indeling.
Dit willen voor het nieuwe seizoen 2018-2019 voorkomen en er zal een meer gefaseerde
competitie indeling komen.
Dit houdt in dat verenigingen in een eerder stadium kunnen meekijken bij diverse stadia
van de indeling. Eerst alle teams binnen, dan in samenspraak met verenigingen de teams
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gaan controleren op indeling spelsoort en
klasse/samenstelling/moyennes/teamleider/speelavond. Na een gezamenlijke
controleperiode en eventuele correcties zal de competitie worden ingedeeld. Vervolgens
gezamenlijke controle na indeling van de competitie. Pas dan definitief maken en
publicatie van de competitie.
De huidige competitie loopt. Er zijn weinig wanklanken te bespeuren. Probleempjes zijn er
en zullen er altijd blijven.
Helaas heeft Brockie (C1) zich uit de competitie moeten terugtrekken.
Andere geluiden in de C1 hebben betrekking op NOVA. Staan met 2 teams boven aan
waardoor het lijkt of ze de teams aanpassen naar hun tegenstander. Echter zijn het
personele problemen die hen hiertoe noopte. Wat te waarderen is dat het niveau van de
spelers bij NOVA ook hoger ligt dan bij andere teams. Komt door de stimulerende werking
binnen de vereniging vanuit de goede spelers binnen deze vereniging.
Verder zien we ook in andere klassen een stijging van het niveau ten opzichte van het
verleden.
Verder is het van belang dat we met elkaar respectvol, collegiaal en sportief omgaan.
7. Pauze
De vooruitgeschoven pauze wordt nu genomen.
9.b Persoonlijke Kampioenschappen
Vanuit de KNBB zijn door het CBC hervormingen uitgezet met betrekking tot de
Persoonlijke Kampioenschappen.
Door ’t Spoortje en BS Almelo is hierop als volgt gereageerd. Zij zien graag dat in alle
klassen en spelsoorten met intervallen wort gespeeld. In het stuk van de CBC zijn de
tabellen voor 3 banden wel iets aangepast maar blijven de verschillen te groot.
Corrie Bührmann (Grens-Ribbelt) vindt dat mindere spelers door het intervalsysteem
bevoordeeld worden.
Voorzitter stelt dat de KNBB/CBC nog niet alles hebben kunnen uitzoeken en beoordelen.
Wel is bekend dat enkele klassen worden geschrapt. De jaarplanning pk’s wordt hierdoor
minder druk en hierdoor is het mogelijk om de District finale beter op de Gewestelijke
finale te laten aansluiten.
Stan Scholten (‘t Zumpke) ziet gebeuren dat leden uit de wilde bonden instromen binnen
de KNBB waardoor er verschillen zullen ontstaan in de moyennes en hierdoor een
oneerlijke situatie tegenover huidige KNBB-leden zal komen.
Anton Zwier (Mekkelholt) geeft als reactie op de opmerking van Corrie Bührmann dat de
betere spelers ook kunnen gaan trainen om beter te worden en zodoende de mindere
speler kunnen verslaan.

10. Rondvraag
Wim Kuipers (Stokkers) wat de stand van zaken is met betrekking tot PR-activiteiten.
Peter Stakenburg heeft diverse kleinere regionale bladen aangeschreven. De algemene
reactie is wel, als er iets geplaatst moet worden dit kan worden aangeleverd. Binnen het

BIJLAGE 1

Pagina 4 van 4

bestuur zijn we bezig wie dit op zich neemt zodat het op de juiste plaats komt. Uitslagen
van de wedstrijden per week zullen in principe niet geplaatst worden.
Anton Zwier (Mekkelholt) vraagt wanneer de notulen klaar zijn en op de site geplaatst
worden.
Voorzitter doet de toezegging om dit binnen 3 weken te realiseren.
Corrie Bührmann (Grens-Ribbelt) wat is de status na het gesprek tussen district en
Senioren Biljart Regio Twente.
Voorzitter heeft hierover contact gehad. Een gesprek is belegd. Enkele knelpunten waren
de contributie en hoe een en ander vorm gegeven moet worden.
Frans Tusveld (Zwarte Paadje en Seniorenbiljart) vond dat de KNBB en het District
Twente zich vanaf begin negatief hebben opgesteld. Wijze waarop bespreking is gegaan
gaf hen weinig vertrouwen tot draagkracht voor de toekomst. Waarom is er niet
geprobeerd tot elkaar te komen. Seniorenbond heeft wel potentie, maar de voorwaarden
hebben teveel negatieve druk gelegd.
Voorzitter heeft deze insteek niet als zodanig gevoeld. De dilemma’s zijn in het bestuur
besproken. Ook een punt betrof de leeftijd waarop er toegetreden kan worden tot de
Seniorenbond.
Het geheel is doodgebloed en door andere bestuursleden is voorzitter er verder niet meer
op gewezen.
Vanuit het bestuur is er terdege nog de intentie om in een nieuw gesprek nader tot elkaar
te komen. De voorzitter zegt toe opnieuw contact te zoeken met de SBRT.
Huldiging Jasper Zwier.
Een bijzondere huldiging voor Jasper Zwier. 25 jaar oud en 25 jaar lid van de KNBB.
Op de site en andere media (Biljartballen en site KNBB) is hier al aandacht aan besteed.
Rolf Slotboom (KNBB) neemt het woord en omschrijft nogmaals deze bijzondere
gebeurtenis. Hij ontvang een oorkonde en cadeaubonnen. Het mooiste is nog dat het
mogelijk is gemaakt om zijn geboortedatum 250992 als Bondsnummer te laten registreren.
Een zichtbaar verheugde Jasper nam de felicitatie aan.

11. Sluiting
Alvorens over te gaan tot sluiting van deze vergadering meldt de voorzitter nog dat er nog
handdoekjes zijn. Deze stellen wij beschikbaar aan de nieuwe leden die er in het
afgelopen jaar bij gekomen zijn. Verenigingen kunnen aangeven bij het bestuur om
hoeveel leden het gaat.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en
wenst hen al fijne feestdagen toe.
Enschede 29 november 2017
Voorzitter
Wilco Hagemeier

Secretaris
Han Kleinsman

