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Geacht bestuur, commissieleden, ereleden, leden van verdienste van het KNBB District 
Twente. 
 
De meeste biljarters zullen al op de hoogte zijn dat het bestuur van de KNBB Vereniging 
Carambole de afgelopen week i.v.m. de coronamaatregelen besluiten heeft genomen 
ten aanzien van het biljarten. Voor ons district komt het er kortweg op neer dat: 
 

- de resterende wedstrijden in de teamcompetitie (Landscompetitie) zijn afgelast en de 
gewestelijke- en nationale wedstrijden zijn afgelast 

- de resterende gewestelijke- en nationale finales persoonlijke kampioenschappen zijn 
afgelast 

 
Het districtsbestuur zal in overleg met de commissie breedtesport besluiten hoe de 
eindstand voor de teamcompetitie zal worden vastgesteld. Dit geldt ook voor het 
vaststellen van de eindmoyennes. Het bestuur is voornemens de kampioenendag later 
dit jaar te organiseren om te bepalen welke poulewinnaars districtskampioen wordt. 
Ook voor de overige klassen zal op deze dag de uitreiking van de kampioenschaal 
plaatsvinden. 
 
De voorjaarsvergadering zal gezien de maatregelen niet plaats kunnen vinden en zal 
komen te vervallen. Het bestuur heeft t.a.v. de voorjaarsvergadering besloten dat: 
 

- de concept begroting in overleg met de FAC (financiële adviescommissie) zal worden 
vastgesteld als voorlopige begroting en per mail zal worden toegestuurd. Deze zal 
eventueel later nog worden besproken in de najaarsvergadering 

- bestuursverkiezingen worden verplaatst naar de najaarsvergadering 
- de voorstellen tot aanpassing van de teamcompetitie zullen middels een enquête worden 

voorgelegd aan alle verenigingen 
- de voorstellen tot aanpassing van de persoonlijke kampioenschappen zullen middels een 

enquête worden voorgelegd aan alle verenigingen 
- de jubilarissen worden gehuldigd tijdens de najaarsvergadering 

 
De voorbereiding voor het seizoen 2020-2021 zal meer tijd in beslag nemen dan normaal 
omdat ook verenigingen niet kunnen vergaderen. De teamsamenstellingen zullen dus per 
telefoon en/of mail besproken moeten worden met de verenigingsleden. Het bestuur is 
gekomen tot de onderstaande planning: 
 

- tot uiterlijk vrijdag 18 april kunnen voorstellen tot aanpassing van de teamcompetitie 
en/of persoonlijke kampioenschappen worden ingediend 

- op maandag 13 april zal met een toelichting bekend worden gemaakt welke teams er 
kampioen of poulewinnaar zijn geworden 

- op maandag 13 april zal met een toelichting bekend worden gemaakt wat de 
startmoyennes zijn voor het volgende seizoen 

- op maandag 20 april zal er een enquête naar de verenigingen worden gestuurd m.b.t. de 
voorstellen tot aanpassing van de teamcompetitie en persoonlijke kampioenschappen 

- tot uiterlijk vrijdag 1 mei kunnen de enquêtes worden ingeleverd door de verenigingen 
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- op maandag 4 mei zal met een toelichting de uitslag van de enquête bekend worden 
gemaakt en welke aanpassingen er worden doorgevoerd 

- op maandag 4 mei zal het opgaveformulier voor de teamcompetitie worden verstuurd 
- vanaf maandag 4 mei kan men zich opgeven voor de persoonlijke kampioenschappen 

middels het onlineformulier 
- op maandag 11 mei zal de voorlopige begroting seizoen 2020-2021 worden verstuurd 
- tot uiterlijk maandag 15 juni kunnen de teams voor het volgende seizoen worden 

opgegeven middels het opgaveformulier 
- tot uiterlijk woensdag 1 juli kan men zich opgeven voor de persoonlijke 

kampioenschappen 
 
Voor vragen en reacties kunt u mailen naar ons secretariaat. 
 
Wij wensen iedereen veel sterkte toe de komende periode en blijf gezond. 
 
Namens het bestuur KNBB District Twente, 
 
Jos Natter 
secretaris KNBB District Twente 
Deldenerstraat 6-112 
7551 AE Hengelo 
e-mail: natter@knbbtwente.nl 
 
 


