Notulen Algemene Ledenvergadering KNBB District Zwolle e.o. gehouden
op dinsdag 1 november 2022.
1.Opening/voorwoord.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom en hij is
blij verrast door de goede opkomst voor deze vergadering. In het bijzonder heet
hij welkom de ereleden de heren Hulleman, van Kuijk en Schonewille.
Ter nagedachtenis aan onze leden die in de afgelopen tijd zijn overleden wordt
een minuut stilte in acht genomen.
Met kennisgeving zijn afwezig de ereleden Wemmenhove, Bergman en Kleene
en de verenigingen Tholen, De Bleistarte, H.Z.W., De Pol, De IJssel, ’t
Akkertien, U.B.C. 2016, De Kolonie, zonder kennisgeving afwezig de
verenigingen De Schout, BV Ens, De Tump, BV Steenwijk, K.B.C. en ’t
Centrum.
2. Mededelingen.
De voorzitter zegt dat bij het overleg met de KNBB geconstateerd werd dat er
een zorgwekkende mindering van het aantal leden is waar te nemen. Dat zal
ongetwijfeld tot gevolg hebben dat er een contributieverhoging nodig zal zijn.
3. Notulen jaarvergadering 26 oktober 2021.
De notulen worden zonder op-of aanmerkingen door de vergadering
goedgekeurd.
4. Ingekomen stukken.
De Pol vraagt om bij de driebanden competitie in de B2 een beurten limiet in te
stellen. Het bestuur zal een onderzoek doen bij de teamleiders of er een behoefte
binnen de teams is om een limiet in te stellen.
De vereniging De Wenning, teams 1 en 2 vraagt mede namens de teams 2 en 4
van De Boerhoorn en teams 1 en 3 van H.B.C. of het ook mogelijk is een andere
poule-indeling te maken bij het dagbiljart libre. De competitieleider Ad
Verhagen ziet geen problemen omdat te doen en de samenstelling in poules
wordt dan zelfs eenvoudiger. Het volgend seizoen wordt de indeling als zodanig
aangepast.

5. Jubileumbokaal.
Ieder seizoen wordt de jubileumbokaal uitgereikt voor een bijzonder gebeurtenis
binnen ons district. Dit seizoen wordt de bokaal uitgereikt aan het jeugdlid
Jeffrey Vinke, lid van K.B.C., die Nederlands kampioen werd in de 2e. klasse
libre jeugd en zijn titel gaat verdedigen. De voorzitter reikt de bokaal uit aan
Jeffrey en een blijvende bokaal en een waardebon. Hij wens Jeffrey veel succes
bij het verdedigen van zijn titel.

6. Muldertrofee.
De Muldertrofee voor de speler die in het seizoen de grootste stijging van het
moyenne behaalt, wordt dit seizoen aan Peter Gnodde die maar liefst een
stijging van 75% noteerde van zijn libre moyenne. De P.K.-leider Piet de Haan
reikt hem de trofee uit en zegt dat het wel een heel bijzondere prestatie is. Naast
het zelf op een hoog niveau presteren in de biljartsport en cursus
biljartinstructeur volgt, geeft Peter ook nog les aan een tal jeugdleden H.G.L
heeft thans acht jeugdleden, ook andere jeugdleden uit het district zijn welkom,
mits ze willen trainen op Urk.

7. Jaarverslag secretaris.
Wegens het ontbreken van een jaarverslag van de secretaris wegens het
plotselinge vertrek van Ilona Hollander, die wegens privéomstandigheden moest
stoppen, heeft de voorzitter en overzicht gemaakt van het leden bestand. Er zijn
geen opmerkingen voor dit verslag.

8 Jaarverslag penningmeester kalenderjaar 2021.
De penningmeester Sim Spit geeft een kort uitleg over het jaarverslag en hij
heeft een iets andere opzet van het verslag dan zijn voorganger Klaas van Kuijk,
maar denkt dat het voor eenieder wel duidelijk zal zijn. Het verslag geeft voor
het afgelopen jaar een positief resultaat van € 218. Er is dit seizoen aan de
verenigingen die een finale organiseerden een financiële bijdrage gedaan van
totaal € 2.150, --, ongeveer gelijk aan de ontvangen bijdrage van de pkdeelnemers. Het verslag wordt met dank aan de penningmeester goedgekeurd
door de vergadering.
9. Verslag financiële commissie.
De heer Roel Riemersma doet verslag, de commissie heeft de financiële
administratie gecontroleerd en in orde bevonden en de commissie stelt de
vergadering voor het bestuur decharge te verlenen.
10. Decharge Districtsbestuur.
De vergadering verleent het districtsbestuur decharge.
11. Verslag teamleider Teamcompetitie 2021-2022.
Teamleider Rinus Jongman heeft geen verdere toelichting op het verslag en de
vergadering heeft geen verdere op-of aanmerkingen en het verslag wordt
goedgekeurd.
12. Verslag wedstrijdleider P.K.-seizoen 2021-2022.
Teamleider Piet de Haan zegt dat hij voor de overgangsklasse driebanden en
hoofdklasse driebanden, hoofdklasse libre en hoofdklasse bandstoten nog geen
aanvraag heeft ontvangen voor het organiseren van de voorwedstrijden. Het
gevolg van het niet spelen van PK bandstoten de afgelopen seizoenen heeft tot
gevolg dat plm. 90 % van de inschrijvingen nu een NO hebben, dat gevolgen
kan hebben bij het vervolg want bij een stijging van 20% van je start moyenne
volgt promotie. Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
13. Verslag jeugdconsul.
Er is geen jeugdconsul dus ook geen verslag. Peter Gnodde zegt dat hij
misschien wel iemand weet die deze functie wil doen. Hij laat het aan het
bestuur weten zodra hij uitslag heeft. De voorzitter zegt dat het bestuur blij zal
zijn als deze vacature weer bezet is.

14 Verslag arbitercoördinator.
Zoals de vergadering wel bekend is Gjalt Kooistra wegens privéomstandigheden
moeten stoppen als arbitercoördinator, Fred Verbaan was bereid om de functie te
doen maar moest stoppen na één jaar, toen was Tom Lely bereid om de functie
te doen maar hij kon het maar één jaar doen. Gelukkig heeft het bestuur weer
opvolger gevonden. Chris van der Straat is bereid gevonden om de functie nu te
doen. Hij heeft het verslag gemaakt, hij zegt dat de verenigingen maar
vrijwilligers in moeten schakelen om te schrijven c.q. te arbitreren, daar niet
voor alle finales nog voldoende bondsarbiters zijn. Hij vraagt de verenigingen
dan ook om hun leden te stimuleren om een cursus arbiter te volgen. Het verslag
wordt door de vergadering goedgekeurd.
15. Verslag wedstrijdleider Teamcompetitie Dagbiljart 2021-2022.
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd met dank aan de
wedstrijdleider Ad Verhagen.
16. Verslag wedstrijdleider P.K. Dagbiljart seizoen 2021-2022.
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd met dank aan de
wedstrijdleider Sim Spit.
17. Verkiezing financiële commissie.
De commissie heeft voldoende bezetting en daarom hoeft er geen verkiezing
gehouden te worden.
18 Bestuursverkiezing.
In de vacature van secretaris heeft het bestuur in Hessel Hakvoort een geschikte
kandidaat gevonden. De voorzitter vraagt de vergadering om akkoord te gaan
met de benoeming van Hessel Hakvoort tot secretaris van de KNBB District
Zwolle e.o. De vergadering gaat unaniem akkoord. Hessel Hakvoort stelt zich
daarna voor aan de vergadering, hij zegt dat hij al vele functies heeft vervuld en
hij zal deze functie ook graag doen en vooral in belang van de leden van het
district.
De bestuursleden Sim Spit en Ad Verhagen, resp. teamleider PK dagbiljart en
teamleider competitie dagbiljart, zijn aftredend en herkiesbaar. De vergadering
gaat unaniem akkoord met herbenoeming van Spit en Verhagen.

19. Rondvraag.
De voorzitter zegt dat de pilot om zonder arbiter aan de tafel goed is verlopen,
en dat nu ook toegestaan is om bij de 3e. en 4e. klasse libre, driebanden tot de 1e.
klasse en bandstoten 3e. klasse zonder arbiter aan tafel te spelen.
Gerard Liefers vraagt of het ook mogelijk is om bij PK dagbiljart ook met vaste
aantallen in de 2e. en 1e. klasse te spelen. Wedstrijdleider Sim Spit dat we dit
niet gaan doen, wel wordt het Belgisch systeem in de te spelen districtsfinales
afgeschaft, omdat het huidige KVC PK software niet voorziet in formules voor
het verwerken van het Belgisch systeem daar er maar in heel weinig districten
nog met het Belgisch systeem wordt gespeeld. De voorwedstrijden worden nog
gespeeld met het Belgisch systeem, maar de district finale wordt gespeeld met
matchpunten. Dus 2 punten voor de overwinning en 0 punt bij verlies.
Gerard Liefers zegt dat hij niet beschikt over goede adressen en email adressen
om de spelers uit te nodigen. Sim Spit zal zorgen voor de adressen en email
adressen voor de uit te nodigen spelers. Wel wordt er nog beroep op de leden
gedaan om hun gegevens in Mijn KNBB te controleren of ze nog juist zijn en
leden die nog geen Mijn KNBB hebben dit alsnog te openen, zodat hun juiste
gegevens ook in de ledenadministratie aanwezig zijn.
De heer v.d. Pijl zegt dat bij zijn deelname aan het NK er geen
vertegenwoordigers van het districtsbestuur aanwezig waren, zoals die bij de
overige deelnemers wel waren. Het zal wel een stimulans voor de speler zijn en
waardering als een vertegenwoordiger van het bestuur aanwezig zal zijn bij
speler die een NK speelt. De voorzitter zegt toe dat hij dit zal bespreken in het
bestuur.
Harold Hendriks van de Wiekslag dat het verplicht is om bij de pk-wedstrijden
de spelers van dezelfde club eerst tegen elkaar te spelen, maar dat dan het
spelrooster niet maar gevolgd kan worden. Wedstrijdleider Piet de Haan zegt dat
men zelf de volgorde van de spelen de ronden kan bepalen, als spelers van
dezelfde clubs eerst maar tegen elkaar spelen.
Albert Ras zegt dat ondanks het kampioenschap in de 4e. divisie driebanden,
men was vergeten HGL in te delen, doch ze spelen nu toch nog in de 3e. divisie
met redelijk succes en met toch wel verre reisafstanden.
Evert Hulleman dankt het bestuur voor het vele werk wat ze afgelopen seizoen
weer hebben gedaan.

20 Sluiting.
Daar de huidige ledenadministratie het niet meer noodzakelijk is om een aparte
district ledenadministratie bij te houden, maakt het bijhouden van deze
ledenadministratie overbodig en neemt Roelof Schonewille afscheid als
ledenadminstrateur na dit werk vele jaren te hebben gedaan. De voorzitter dankt
Roelof Schonewille voor zijn werk en overhandigd als dank een waardebon. De
voorzitter dank ook Rens Jager dat hij steeds beschikbaar als stand in voor de
secretaris en als dank daarvoor ook een waardebon voor Rens Jager.

Ook de heren Lely en Verbaan krijgen een waardebon voor hun werk gedaan als
arbitercoördinator.
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering.
Uw notulist,
Rens Jager

