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Notulen Najaarsvergadering 27-11-2019 
 

1 Opening 
 
De voorzitter heet de leden, leden van verdienste en ereleden van harte welkom op 
deze najaarsvergadering van de KNBB district Twente. 

 
2     Ingekomen stukken en mededelingen 

 
De voorzitter vraagt om een minuut stilte om hen te gedenken die ons zijn ontvallen. 
 
Er wordt door het bestuur een dringend beroep gedaan om zich beschikbaar te stellen 
voor de functie van penningmeester. De voorzitter die deze functie 2,5 jaar heeft 
vervuld stopt hiermee aan het eind van het seizoen. Dit zal ook naar voren komen bij 
de bestuurszaken en mededeling onder punt 7. 
 
De Haven heeft een vraag gesteld betreffende de speelsterkte in de C2.  
De verschillen in het aantal te maken caramboles is groot. Dit varieert van 55 tot 200 
voor een speler met een moyenne van 11,000 
Conform de WRLC 2019-2020 is de speelsterkte in de C2 een moyenne van 2,000 tot 
7,000. Er mag één dispensatiespeler met een gemiddelde tot 11,000 in de opstelling 
worden opgenomen. 
 
Tijdens de vergadering van het gewest Noord Oost Nederland van 23 oktober 2019 j.l. 
is er gesproken over provinciale kampioenschappen i.p.v. gewestelijke 
kampioenschappen. Men zal overgaan naar een afvaardiging per district. Hierdoor 
wordt het NK gespeeld met 12 deelnemers terwijl dat er nu 8 zijn. 
Het probleem wat zich voordoet is dat er districten zijn die zich in meerdere 
provincies bevinden. 
Het is onduidelijk hoe men de afvaardiging per district wil gaan regelen. Men moet 
zich binnen de KNBB hierover nog gaan beraden hoe men dit wil vorm gaan geven. 
Zodra men hier meer duidelijkheid heeft worden de districten hierover geïnformeerd. 
 
Er is op de vergadering unaniem besloten dat de bondscontributie m.i.v. het seizoen 
2020/2021 verhoogd wordt naar € 30,-- 
Dit heeft te maken met het teruglopen van de subsidies die men ontvangt vanuit het 
NOC/ NSF. 
 
EGB Glanerbrug verhuist per 01-01-2020 naar het Naoberhuus te Glanerbrug.  
De betrokken teams zijn hiervan op de hoogte gebracht via Biljartpoint dat er 
wijzigingen zijn in speeldagen. 
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3 Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
4 Verslag voorjaarsvergadering 16 mei 2019  

 
Opm. BC Mekkelholt worden toegevoegd aan het verslag. 

 Het inschrijfgeld PK is vastgesteld op € 8,-- per deelname en kortingen op 
vervolg deelname vervalt. 

 De Districtscontributie is vastgesteld op €17,-- per seizoen. Voor een 
lidmaatschap bij een 2e vereniging komt deze voor het betreffende lid te 
vervallen. 

 Bij recreanten en jeugdleden is dit vastgesteld op € 8,50. 
 Door wijzigingen van de PK’s daalt het aantal finales van 21 naar 17 stuks en 

dit levert dan een besparing op van de arbitrage kosten en op de aanschaf van 
de prijzen. Door de extra inkomsten en besparingen kunnen we dus een 
vereniging die een PK finale organiseert dan ook € 100,-- tegemoet komen in 
de kosten. 

      Deze opmerkingen worden meegenomen in het verslag. 
 
 

5 Jaarverslagen 
 
Jaarverslag secretariaat 2018-2019 
Hierop zijn geen opmerkingen en de secretaris wordt bedankt voor het verslag. 
 
Jaarverslag competitie 2018-2019 
Hierop zijn geen opmerkingen en de wedstrijdleider wordt bedankt voor het verslag. 
 
Jaarverslag persoonlijke kampioenschappen 2018-2019 
Hierop zijn geen opmerkingen en de wedstrijdleider wordt bedankt voor het verslag. 

 
6 Financiële verantwoording 

 
De accountant heeft de volledige administratie welke door de interim 
penningmeester is aangeleverd gecontroleerd en heeft in de stukken geen 
onvolkomenheden kunnen ontdekken. 
 
De voorzitter heeft aangegeven dat hij met het penningmeesterschap aan het eind 
van het lopende seizoen, 2019-2020, zal stoppen. 
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Er wordt wel opgemerkt dat de huidige situatie niet wenselijk is. Daar zijn meerdere 
redenen voor: 

 Allereerst het afbreukrisico. Wat gebeurt er als Wilco om welke reden dan ook 
plotseling uitvalt? 

 Het penningmeesterschap kost veel extra tijd. 
 Misschien wel de meest belangrijke is dat het bestuur, conform de statuten uit 

minimaal 5 personen dient te bestaan. 
 
Incassobeleid 
Op dit moment zijn er 20 verenigingen met een doorlopende automatische incasso. 
Een klein deel van de verenigingen blijven er moeite mee hebben om de facturen 
tijdig te  voldoen. Dit kost de penningmeester extra werk en vraagt ook extra veel 
tijd. 
 
Verslag FAC 
Nathalie Vaanholt leest het verslag van de Algemene Advies Commissie voor en vraagt 
de vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële 
beleid. 
De vergadering gaat hiermee akkoord en verleend op deze wijze het bestuur 
decharge. 

 
7 Bestuurszaken en mededelingen 

 
Openstaande vacatures. 
De voorzitter doet namens het bestuur nogmaals een oproep aan de vergadering om 
de openstaande vacatures binnen het bestuur en de commissies op te vullen. 
Het betreft de volgende vacatures: 

 Penningmeester, lid van het dagelijks bestuur, 
 Vacatures, 2 stuks, assistenten wedstrijdleider PK, 
 Vacature als lid van de commissie ACR. 

Huishoudelijk regelement dient te worden aangepast net zoals Districts Competitie          
Reglement, aanpassen van het handboek PK’s i.v.m. de diverse wijzigingen.  
Overzicht bestuur/ commissie is gereed. Deze moeten nog op de website worden 
geplaatst. 
 
 

 
De ledenadministratie zoals deze is vermeld op MijnKNBB dient door de verenigingen 
op orde te worden gebracht. Elk bestuur dient te bestaan uit een voorzitter, 
secretaris en penningmeester en als zodanig herkenbaar zijn op MijnKNBB. Bij alle 
leden dient een mailadres te worden vermeld op MijnKNBB.  
Vanaf seizoen 2020-2021 zullen alle uitnodigingen voor PK’s te worden verstuurd per 
mail.  
Het bestuur van het district zal volgend jaar gaan controleren of dit op de juiste 
wijze is ingevuld. 



  KvK nr     : 40076842 
  Rabobank : NL21RABO0317282603 
 
 
  Behandeld door : J.A.H. Natter 
      Secretaris KNBB Twente 
 
  Datum  :05 december 2019 
  Referentie :2019-020 
                  Pagina 4 van 6 

 

8 Pauze 
 
9 Wedstrijdzaken 

 
Behaalde resultaat NK 
 
Hans Kuiken wordt namens het bestuur gefeliciteerd met het behaalde resultaat bij 
het NK bandstoten. Hij is hierbij geëindigd op de 3e plaats met 8 punten, een 
moyenne van 0,97, een hoogste serie 8 en in punten gelijk met nummer 2, alleen zijn 
moyenne is lager. 
 
Huidige competitie 
 
Er wordt door A. Zwier de opmerking gemaakt dat er in dezelfde poule teveel verschil 
zit in het aantal te maken caramboles, 
 
Veel klachten betreffende het in de C4 spelen met 3 spelers i.p.v. 4 spelers. 
Door de vergadering wordt ingebracht als punt om die C4 weer met 4 spelers te laten 
spelen. Dit punt zal meegenomen worden naar de voorjaarsvergadering en opnieuw in 
stemming worden gebracht. 
 
Competitie einde 
 
Voor de B1, B2, C3 en C4 worden de beslissingswedstrijden tussen de poulewinnaars 
georganiseerd. Deze “Kampioensdagen” worden gehouden op vrijdagavond 1 mei 2020 
en zaterdag (overdag) 2 mei 2020 bij Biljartpaleis Stokkers. 
 
De gewestelijke tussenrondes voor de A klasse en Dames worden gespeeld op zondag 
3 mei 2020. De locaties hiervoor zijn nog niet bekend. 
 
De gewestelijke tussenrondes voor de B en C klasse worden gespeeld op zaterdag 9 
mei 2020. De locaties hiervoor zijn: 
 
- B1 klasse wordt gespeeld bij Biljartpaleis Stokkers, 
- B2 klasse wordt gespeeld bij, nader te bepalen, 
- C1 klasse wordt georganiseerd door een ander district, locatie nog onbekend, 
- C2 klasse wordt gespeeld bij Café De Haven,  
- C3 klasse wordt gespeeld bij Café Ossenvoort, 
- C4 klasse wordt gespeeld bij Het Twentse Ros. 
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De gewestelijke finales voor de B en C klasse worden gespeeld op zaterdag 23 mei 
2020. 

      Dit jaar hebben wij alleen de finale van de C1 klasse toegewezen gekregen en de  
      locatie is Café Ossenvoort.  
      De overige finales worden dus in de andere districten georganiseerd           
 

De gewestelijke finales voor de A klasse en de Dames worden  worden gespeeld op       
zondag 24 mei 2020. 
 
De sluitingsdatum voor de inschrijving voor de damesteams is 1 april 2020. De teams 
kunnen zich opgeven via competitie@knbbtwente.nl 
Halverwege de competitie bij ronde 17, dit is week 50 2019, de laatste speeldag is 
vrijdag 13 december. Graag tijdig de wedstrijdformulieren invullen i.v.m. de 
moyenneherzieningen. In week 51-2019 wordt nog een ronde gespeeld. 
 
Persoonlijke Kampioenschappen. 
 
BiljartProf waarin de PK’s worden bijgehouden is nog niet optimaal beveiligd.  
Opm. A. ter Weele: as we speak, men is volop bezig binnen de KNBB om de dit te 
verhelpen. 
 
In het huidige seizoen zijn er 240 aanmeldingen geweest voor de diverse PK’s. Op dit 
moment is er te weinig capaciteit bij de wedstrijdleiders om te gaan selecteren op 
speelavonden. Bij uitbreiding van ass.wedstrijdleiders bij de PK’s kan dit worden 
verbeterd. 
 
Op dit moment wordt het volgende gehanteerd binnen de PK’s.  Bij minder dan 16 
inschrijvingen zullen de finales worden gespeeld met 6 spelers conform het Avé 
systeem. 
Zijn er meer inschrijvingen dan zal de finale worden gespeeld in 2 poules van 4.  
Het komt nu voor dat er 18 inschrijvingen zijn maar dat men maar met 14 spelers 
deelneemt. 
Misschien moet het woord “inschrijvingen” worden vervangen door deelnemers.  

 
Er zullen in het voorjaar van 2020 bijeenkomsten worden gehouden om BiljartProf 
verder onder de aandacht te brengen met alle mogelijkheden. 
Vanaf het seizoen 2020-2021 dienen de verenigingen zelf de deelnemers aan de PK’s 
in te voeren in BiljartProf. 

 
Opmerkingen startmoyenne en car% versus moy%. 
De voorzitter geeft een toelichting op deze onderwerpen. 
Voor het volgende seizoen zal waarschijnlijk het car% weer vervangen worden door 
het moy%. Alex ter Weele bevestigd dit. 
De bepaling van het startmoyenne is ook discutabel en is besproken op de 
gewestelijke vergadering en zal waarschijnlijk ook aan worden gepast. 
 
De moyennelijsten zullen worden geactualiseerd waarna deze op de website zullen 
worden geplaatst. 
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De rolbanner zal per 2020-2021 worden vervangen. Er staat nu nog de naam van 
Gerrit de Jong. 

 
10 Rondvraag. 

 
Er zijn geen vragen. 

 
11 Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur. 

 
 

 
  

 


