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CONCEPT NOTULEN ALV 18 mei 2022
1. Opening:
De voorzitter heet een ieder welkom op deze eerste ALV sinds het najaar van 2019.
De laatste jaren hebben in het teken van corona gestaan, competities zijn hierdoor niet
uitgespeeld en het seizoen 2020-2021 is door het bondsbestuur als niet gespeeld beschouwd.
Achter de schermen zijn diverse personen druk bezig geweest om alles draaiende te houden zowel
in de competitie als in de diverse PK rondes.
Graag een minuut stilte voor een ieder te gedenken die ons is ontvallen.
2. Ingekomen stukken en mededelingen:
Voorstel Anton Zwier betreffende de speelvolgorde in de C1 met de diverse disciplines. Deze is
toegevoegd aan dit verslag.
Brand locatie BCA Almelo afgelopen week, deze week bericht ontvangen dat BCA zichzelf heeft
opgeheven. Spelers hebben al onderdak gevonden bij andere verenigingen.
Eén consumptie is voor rekening van district. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
3. Vaststellen agenda:
Geen aanvullingen/ opmerkingen, de agenda is vastgesteld.
4. Notulen ALV nov 2019:
Pag. 1, geen – pag. 2 opmerkingen A. Zwier aanvullingen – pag. 3 geen, pag. 4 spelers C4, pag. 5 en
pag. 6.
De notulen van 2019 worden aangevuld met de opmerkingen van Anton Zwier en gepubliceerd op
de website
5. Fin. verantwoording:
Geen vragen jaarrekening 2019-2020
Geen vragen jaarrekening 2020-2021
Geen opmerking vanuit de FAC. 23 april zijn door de FAC geen onregelmatigheden geconstateerd.
Opm. de FAC, in de persoon van Nathalie Vaanholt, doet een oproep aan de vergadering om de
openstaande bestuursfuncties door de leden vervullen. Dit geldt ook voor de functies in de diverse
commissies.
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Begrotingen 2021-2022
geen vragen
2022-2023
In 2019 afgesproken dat men iedere 3 jaar aan de hand van de CPI (Consumenten Prijs Index) en in
overleg met de FAC een verhoging door te voeren voor de districtscontributie en inschrijfgelden PK.
De districtscontributie is vastgesteld op €18,50 en PK inschrijfgelden op €9,50. Voor beide geldt dat
voor het seizoen 2022-2023 de verhoging van €1,50 volledig uit de reserve zal worden gehaald.
Voor het seizoen 2023-2024 voor de helft uit de reserve worden gehaald en per 2024-2025 de
verhoging volledig voor rekening zijn van de verenigingen.
Vergoeding arbitrage gaat omhoog. Arbiter korps wordt kleiner. Alleen nog 4 arbiters bij een GF/NK
en 1 arbiter bij een DF. Dit voorstel wordt aangenomen door vergadering.
6. Bestuurszaken:

Algemeen;

Software ledenadministratie – per 01-01-2022 is Renflex vervangen door een nieuw systeem.
Het verzoek is aan ieder lid om een eigen inlogcode aan te vragen en zodoende de eigen gegevens
bij te werken/ up to date te houden. Deze gegevens worden ook gebruikt om de uitnodigingen van
de PK’s per mail te versturen. Is er geen mailadres bekend dan kan er ook geen uitnodiging worden
gestuurd.
Afmelden van leden voor 01-07-2022( blijven zichtbaar tot 1 augustus).
Software PK; PK prof wordt vervangen, inlogcodes voor dit district zijn bekend bij Wilco Hagemeier
en Anton Zwier.
Software competitie; KNBB heeft subsidie ontvangen om een eigen systeem te ontwerpen.
Website; Erik Spoelstra is de webmaster. Lastig navigeerbaar op mobiel.
Men is bezig om een nieuwe website te ontwerpen.
Bestuursverkiezingen;
Penningmeester, vacant sinds 2018; we gaan op dit moment geen mensen benoemen. Zowel de
voorzitter als de secretaris blijven in functie tot aan de najaarsvergadering. Zijn er dan geen
vacatures ingevuld, 3 stuks totaal, dan leggen zij hun functie neer.
Wedstrijdleider competitie aftredend en niet herkiesbaar Arnold ten Oever (bestuurslid in de
functie wedstrijdleider competitie); de vergadering is akkoord met benoeming tot Erelid van KNBB
District Twente
Tussentijds aftredend Peter Stakenburg Bestuurslid in de functie wedstrijdleider PK); vergadering is
akkoord met benoeming tot Lid van Verdienste van KNBB District Twente.
Assistent wedstrijdleider PK; Wilco legt de functie even uit aan de vergadering.
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Twee commissieleden ACR (adviescommissie reglementen); Wilco legt in een paar worden uit aan
de vergadering wat dit inhoudt. Henry de Kouwer is al benaderd. Joop van Rooij van Het Twentse
Ros meldt zich in de pauze aan als lid van de ACR.
Arbiter coördinator is ook vacant. Gebruikelijk is dat deze wordt ingevuld door een arbiter.
Extra ledenvergadering medio juli als er niet genoeg bestuursleden zijn.
Er gaat nog een schrijven naar de verenigingen om kenbaar te maken wat de functies inhouden.
Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur.
7. PAUZE
8. Wedstrijdzaken:
Kledingeisen zijn versoepeld, maar men dient als team wel uniform gekleed te zijn. Het verzoek is
om hier aan te voldoen.
A klasse, aandacht noodzakelijk (weinig teams); samen gespeeld met Berkel en Slinge en
Doetinchem. Animo is weg. Afgelopen week is dit door de wedstrijdleider competitie nogmaals
voorgelegd aan de desbetreffende districten. Antwoord is negatief.
A klasse afschaffen, niet wenselijk, of toch een kleine competitie te spelen. Voorstel is om voor
seizoen 23-24 dit bespreekbaar te maken tijdens gewestelijke vergadering.
District overstijgend een competitie te maken met de diverse districten in Zuid of met andere
gewesten.
BC Stokkers wil hier meteen contact gaan leggen met andere teams namens het bestuur van het
District. Jan Elshoff en Eric van der Loo.
Wordt door het bestuur toegejuicht en zullen hun medewerking verlenen. Er zal een mail naar de
diverse districten worden verstuurd dat beide heren dit doen met mandaat van het bestuur.
C1 Klasse mail naar alle verenigingen over opzet competitie seizoen 2022-2023. Wordt enquête
uitgedaan naar alle verenigingen over de opzet van de competitie. C1 met C2, of meerdere keren
tegen elkaar.
C2 Klasse. aandacht noodzakelijk (weinig teams); vergelijkbaar met de A-klasse, 4 teams.
Combinatie met C1 voorgesteld met als idee dat mensen door kunnen stromen naar de C1.
Wordt enquête uitgedaan naar alle verenigingen over de opzet van de competitie. C1 met C2, C2
met C3 of meerdere keren tegen elkaar.
Comb. C2/ C3 is afgelopen seizoen als proef opgezet.
C4 klasse aantal spelers is 3, vraag is of men weer terug kan naar 4 spelers. Voorstel is om de
verenigingen met C4 teams te benaderen of men wil spelen met 3 of 4 spelers. Enquête wordt
uitgezet onder C4 teams.
Voor kleine verenigingen is het lastig om met 4 spelers te spelen.
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Opgave seizoen 2022-2023
Opgave teams via BP. Datum voor opgaaf is tot 1-07
Na 1 juli is er 14 dagen tijd om te controleren of de teams in de juiste klasse zijn geplaatst.
Na 15-07 worden poules gemaakt
Start comp/. eind augustus.
Districtscompetitie Reglement;
Deze dient te worden aangepast, hierbij rekening houdend met eventuele landelijke wijzigingen.
Er komen via de KVC nieuwe reglementen.
Persoonlijke kampioenschappen;
Inschrijfgelden bandstoten 2021-2022 voor einde van lopend boekjaar worden teruggestort.
Organisatie DF en GF; wedstrijdschema landelijk is concept.
Daarna wordt de gewestelijke kalender gemaakt en daarna de districts kalender.
De organisatie komt op dit moment bij bijna dezelfde verenigingen.
Oproep aan verenigingen met 2 tafels of meer om DF / GF te organiseren.
Opm. TR is dat men met minder dan 16 inschrijvingen de finale over 2 dgn gaat. Boven de 16 gaat
dit over 3 dagen.
Voor het komende seizoen wordt besloten een uitzondering te maken en worden alle DF gespeeld
over 3 dagen met 8 spelers. Voorwaarde is wel dat er bereidheid is vanuit verengingen om finales
te organiseren en men rekening houdt dat er bij een DF 1 arbiter zal worden aangewezen. Dit
besluit heeft invloed op de reeds vastgestelde begroting (arbitragekosten) en deze zal hierop
worden aangepast.
Opgave PK seizoen 2022-2023 tot 15 juli
Bericht PK gelijk met opgaaf competitie. Vaste caramboles per disciplines.
Bij deelname aan DF of GF krijgt men een mail. Geen of onjuist mailadres geen uitnodiging.
Geen reactie wordt een reserve ingezet.
10. Rondvraag
Geen rondvraag.
11. De voorzitter dankt een ieder voor zijn komst en sluit de vergadering rond 21:30 uur.
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Bijlage Anton Zwier;

KNBB – Vereniging Carambole - Gewest NON - District Twente.
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DISTRICTSCOMPETITIE REGLEMENT (Versie 3.0_2017-2018)
Versie 4.0_2018-2019, hier is het puntensysteem van de C1 aangepast, niet uitgegeven versie.
Versie 5.0 (Concept)_2019-2020, niet uitgegeven versie - Moet geheel nog aangepast worden.
Artikel B-6 ====> Samenstelling C1 team:
1. Een C1 team dient tenminste te bestaan uit één libre speler kleine- of grote hoek.
2. In tegenstelling tot het CR artikel 7102 WRLC 2021-2022 zijn in een C1 team, in aanvulling op een
libre speler, meerdere spelers in eenzelfde spelsoort toegestaan.
Er kunnen dus tegelijkertijd twee spelers libre grote hoek, kader of bandstoten worden opgesteld.
3. De volgorde van opstelling is conform het CR artikel 7103 WRLC 2021-2022, eerst band, dan
kader 57/2, dan kader 38/2, dan libre grote hoek en tenslotte libre kleine hoek.
3a (Toevoeging vanaf seizoen 2020-2021. Dit is aangenomen, d.d. 15-06-2020, door
het District Bestuur Twente n.a.v. het ingediende voorstel van Anton Zwier.
Dit voorstel zal worden geëvalueerd op de voorjaarsvergadering in 2021, nog niet gebeurt).
De volgorde van een teamopstelling, met meerdere spelsoorten heeft nu dus 2 mogelijk heden:
A: ( In een team moet minimaal 1 speler opgesteld staan met Libre-klein / Libre-klein Grote Hoek )
1. Bandstoten, indien moyenne groter of gelijk is aan 10,000.
2. Kader 57/2
3. Kader 38/2
4. Libre-klein Grote Hoek
5. Libre-klein
B: ( In een team moet minimaal 1 speler opgesteld staan met Libre-klein / Libre-klein Grote Hoek )
1. Kader 57/2
2. Kader 38/2
3. Libre-klein Grote Hoek
4. Libre-klein en
Bandstoten (hier gelijk gesteld aan Libre-klein), indien moyenne kleiner is dan 10,000.
Bij een wedstrijd is dus in elke spelsoort de spelers volgorde nog steeds het hoogste moyenne bepalend.
4. Een speler met een gemiddelde van 15.000 of hoger heeft per seizoen eenmalig de keuze om door te
spelen in dezelfde spelsoort tot een gemiddelde van 25.000.
Of kan dan over stappen naar de bovengelegen discipline.
Bij deelname aan het gewest of nationaal zal deze keuze komen te vervallen en zal men worden
ingeschaald in de naastgelegen discipline.
5. Bij deelname aan het gewest is men betreffende de samenstelling van het team gehouden

aan CR artikel 7102 WRLC 2021-2022.
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Art. 2.4. ====> Reglement districtscompetitie:
1. Een districtsbestuur is bevoegd voor zijn districtsronde afwijkende of aanvullende bepalingen toe
passen, mits deze bepalingen in een districtscompetitiereglement zijn opgenomen.
Het districtscompetitiereglement dient vóór de aanvang van de districtsronde op de in het
huishoudelijk reglement omschreven wijze te worden gepubliceerd.

te

2. Het districtscompetitiereglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de principes van dit
Wedstrijdreglement Landscompetitie.
Art. 1.3. ====> Spelsoorten en klassen:
1. De landscompetitie bestaat uit:
de A-klasse (driebanden-groot), de B-klasse (driebanden-klein) en de C-klasse (libre-klein).
2. Tijdens een districtsronde is een district vrij om af te wijken van de in het overzicht genoemde
indelingen (klassen). Echter bij inschrijving voor de gewestelijke en nationale ronde zijn de genoemde
regels zonder meer van kracht. Voldoet een speler van een team bij inschrijving niet aan deze eisen
(bijvoorbeeld een te hoog gemiddelde), dan wordt deze speler niet geaccepteerd voor de gewestelijke en
nationale ronde.
3. Spelers in alle klassen die tijdens het lopende seizoen boven de gestelde gemiddelde grenzen
uitkomen, zijn vrijgesteld van de beperkingen ten aanzien van de gemiddelde bovengrens of beperking
van het aantal spelsoorten per teamopstelling. Voorwaarde is wel dat zij voldeden aan de eisen bij aanvang
van het seizoen en dat het een officieel gemiddelde betreft
4. C1 klasse:
In de C1-klasse mogen teams ook worden samengesteld met spelers in de spelsoorten
libre-grote hoek, kader 38/2, kader 57/2 en bandstoten. De opstelling van het team moet ten minste
bestaan uit twee libre-spelers, waarvan maximaal één speler libre-grote hoek.
Voor alle spelsoorten geldt dezelfde intervaltabel (zie Aanhangsel A).
Het maximum aantal spelers voor de opstelling van een C1-team per spelsoort:
− Libre
(gemiddelde tussen 3,000 en 15,000): 3 spelers
− Libre-grote hoek (gemiddelde tussen 9,000 en 15,000): 1 speler
− Kader 38/2
(gemiddelde tussen 9,000 en 15,000): 1 speler
− Kader 57/2
(gemiddelde tussen 9,000 en 15,000): 1 speler
− Bandstoten
(gemiddelde tussen 5,000 en 15,000): 1 speler
Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:
a) Komt het libre gemiddelde van een speler bij een tussentijdse herziening te liggen op
15,000 of hoger, dan moet deze speler een keuze maken tussen kader 38/2 of libre grote hoek.
b) Komt het gemiddelde libre grote hoek van een speler bij een tussentijdse herziening te liggen op 15,000
of hoger, dan moet deze speler vanaf dat moment verplicht kader 38/2 spelen.
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c) Komt het gemiddelde kader 38/2 van een speler bij een tussentijdse herziening te liggen op
15,000 of hoger, dan moet deze speler vanaf dat moment verplicht de spelsoort kader 57/2 spelen.
d) Komt het gemiddelde kader 57/2 van een speler bij een tussentijdse herziening te liggen op
15,000 of hoger, dan moet deze speler vanaf dat moment verplicht de spelsoort bandstoten spelen.
e) Indien het gemiddelde van een speler na afloop van de competitie officieel is vastgesteld en ligt dat
onder de ondergrens van de spelsoort welke door deze speler werd beoefend, dan valt deze speler voor
het volgende seizoen terug naar het hoogste interval van de direct onderliggende spelsoort.

Toevoeging van de Advies Commissie Reglementen van het District Twente, d.d. 2 mei 2022.
Deze toevoeging zal op de aankomende ALV van 18 mei 2022 behandeld moeten worden en na eventuele
goedkeuring dan toegevoegd moeten worden in het District Competitie Reglement.
C1 klasse:
Spelers kunnen eventueel wisselen van spelsoort voor het nieuwe seizoen.
Maar zij moeten dan wel in het afgelopen seizoen in hun spelsoort een moyenne gespeeld hebben die valt in
de laagste ondergrens van die klasse.
Spelers starten na spelsoort wisseling met een “geen officieel moyenne” in de nieuwe spelsoort
volgens onderstaand schema:
- In principe: Bandstoten naar kader 57/2, dan starten met een moyenne van 11,000 tot 13,000 (220 car.).
Voor kader spelers wordt dan ook gekeken naar de moyennes van de kadercompetitie.
- In principe: Kader 57/2 naar kader 38/2, dan starten met een moyenne van 11,000 tot 13,000 (220 car.).
Voor kader spelers wordt dan ook gekeken naar de moyennes van de kadercompetitie.
- Kader 38/2 naar libre Grote Hoek, dan starten met een moyenne van 11,000 tot 13,000 (220 car.).
Spelers die het afgelopen seizoen Bandstoten of kader 57/2 hebben gespeeld kunnen niet wisselen naar de
spelsoort libre.
Opgesteld door Anton Zwier lid van de ACR van het District Twente, d.d. 2 mei 2022.

