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Geachte bestuur,
Omdat de voorjaarsvergadering is geannuleerd doen we aan de hand van de standaard agenda
kort verslag hoe we elk punt verder vervolg zullen geven.
1. Opening
2. Mededelingen en Ingekomen stukken
3. Vaststellen agenda
4. Verslag najaarsvergadering 27 november 2019
Deze notulen zullen op de eerstvolgende ALV worden besproken tezamen met de inmiddels per
mail ontvangen opmerkingen. Daarna zullen deze definitief worden vastgesteld.
5. Financiële verantwoording
De voorlopige begroting boekjaar 2020-2021 is als bijlage toegevoegd. Zodra de
coronamaatregelen het toelaten zal deze voorlopige begroting worden besproken met de FAC.
Op de eerst volgende ALV zal deze voorlopige begroting en het verslag van de FAC worden
besproken.
Daarna zal deze pas definitief worden door de vergadering worden vastgesteld.
6. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Peter Stakenburg
Aftredend en herkiesbaar: (vacature penningmeester)
Vorig jaar heeft Jos Natter de functie van secretaris overgenomen van Han Kleinsman. Daarnaast
is de vergadering akkoord gegaan met Arnold ten Oever als bestuurslid die aftredend was en zich
opnieuw verkiesbaar had gesteld.
De bestuursverkiezingen zullen worden doorgeschoven naar de eerstvolgende ALV.
De functie van penningmeester is sinds mei 2018 vacant. De voorzitter had deze functie eind
2017 overgenomen van de penningmeester die destijds ziek was. Het behoeft geen uitleg dat dit
geen wenselijke situatie is, niet voor de voorzitter, niet voor het bestuur en voor het District
Twente. Dit is zo ook al meerdere keren besproken op de ALV.
Om te voorkomen dat deze situatie zich jaarlijks gaat herhalen, heeft de voorzitter besloten
om de functie van interim penningmeester per de eerstvolgende ALV neer te leggen.
Wij verzoeken hierbij dan ook met klem dat verengingsbestuurders gaan nadenken over mogelijke
kandidaten binnen hun eigen gelederen en/of vereniging. Voor vragen over deze functie en voor
het kenbaar maken van kandidaten kunt u zich wenden tot ons secretariaat.
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7. Huldiging jubilarissen
Het huldigen van de jubilarissen zal worden verplaatst naar de eerstvolgende ALV.
8. Pauze
9. Beleid Bestuur & Algemene Zaken
Teamcompetitie
De formulieren voor de opgave van de teamcompetitie is inmiddels verstuurd naar alle
verenigingen. Men kan zich opgeven tot en met 15 juni 2020. Dringend verzoek dat wanneer dit
niet haalbaar is en/of er andere problemen zijn dit kenbaar te maken bij het bestuur.
Nadat de rechtmatigheid van de inschrijving is gecontroleerd zullen de indelingen per
klasse/spelsoort worden gepubliceerd in BiljartPoint uiterlijk 1 juli 2020. Dit zal nog zijn zonder
poule-indelingen.
Tot 15 juli kunnen de verenigingen controleren of alle teams conform opgave zijn ingedeeld in de
juiste spelsoort klasse, correcties zijn dan nog mogelijk
Normaal gesproken maken we dan na 15 juli zal het competitieschema worden gemaakt en deze
zal uiterlijk 31 juli worden gepubliceerd op BiljartPoint. Deze datum van 15 juli zal echter sterk
afhankelijk zijn van de informatie m.b.t. de versoepeling van de coronamaatregelen en dus
wanneer we zouden kunnen starten met de competitie. Normaal gesproken starten we de
competitie de laatste week van augustus. Mochten we voorzien dat deze datum niet haalbaar is en
dus later zal zijn zullen we het aantal teams per poule opnieuw moeten afstemmen met het aantal
speelbare weken. Er bestaat dus een reële kans dat de competitie later speelt en we dus minder
wedstrijden spelen het aankomende seizoen.
Verenigingen
Persoonlijke kampioenschappen
We hebben Anton Zwier bereid gevonden om te assisteren bij de organisatie van de persoonlijke
kampioenschappen. Hij zal dit samen doen met Herman Verweg onder leiding van Peter
Stakenburg. Binnenkort zal er een overleg plaats vinden om af te stemmen en taken te verdelen.
Vragen m.b.t. tot de persoonlijke kampioenschappen kunt u sturen naar pk@knbbtwente.nl
Leden kunnen zich inschrijven via het daarvoor bestemde formulier op onze website. Dit kan tot
en met 15 juli. Hierbij nogmaals het verzoek uw leden hiervan in kennis te stellen.
10. Rondvraag
11. Sluiting

