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Commissieleden
Bestuurders en Wedstrijdleiders van
het Gewest Zuid Nederland

Werkendam 30-08-2021
Kenmerk: Notulen van de Gewestelijke vergadering van 22-08-2020 in het Vrijthof te Oirschot.

Aanwezig waren de Districten: Kempenland; Zuid-Limburg; Maastricht-e.o.; Venlo-e.o.; Delta Zuid West;
West Brabant; Midden Brabant en de commissieleden: Ad Koolen; Harrie Rouschen; Aad Rispens; Loek van
den Hoogen; Henk Vos.

Geachte Commissieleden bestuurders en wedstrijdleiders,

1.

Opening door de voorzitter/Coördinator.
De voorzitter hete een ieder welkom en in het bijzonder de voorzitter KVC Piet Verhaar, verder
werd er stilgestaan bij het probleem Corona en de gevolgen voor de competitie.
Een moment stilte voor onze overleden biljartvrienden.

2.

Aanvullende mededelingen vanuit de commissie.
Geen aanvullende mededelingen.

3.

Aanvullende mededelingen van de Districten.
Geen aanvullende mededelingen van de Districten.

4.

In en uitgaande stukken ( die van belang zijn )
Vanuit het district Zuid Limburg heeft de voorzitter Harrie Rouchen afscheid genomen.

5.

Notulen van de vorige vergadering van 22-08-2020 zie bijlage.
Geen op of aanmerkingen op de notulen, dus werd deze goed gekeurd.

6.

Actie punten.
Geen actie punten voor behandeling.

7.

Wedstrijdwezen senioren.
John Muijsers: Team finale dames toegewezen aan District Venlo-e.o., Venlo heeft geen dames, dus
willen graag ruilen. Kempenland neemt de dames finale over en de C1 gaat door ruil naar Venlo.
Peter Rijckaert: A klasse; Iedere vergadering staat de A klasse op de agenda omdat ieder jaar het
District Midden Brabant direct 2 afvaardigingen heeft naar de Gewestelijke finales, deze A klasse
wordt nu aangepast door 3 teams van Midden Brabant en DZW spelen in een poule voorwedstrij
den, de nummer 1 speelt tegen de winnaar van afd. 2. uit en een thuiswedstrijd op 1 dag.
Wedstrijdwezen PK’s, Midden Brabant is tegen het voorstel, de overige Districten zijn voor. Het
wordt per jaar bekeken.
Ad Koolen: Wanneer start de competitie?
De Teamfinales Gewest worden uitgesteld naar een latere datum dan nu gepland. 15-16 mei wordt
29-30 mei en 29-30 mei wordt 5-6 juni, inschrijfdatum wordt 15 mei.
Hoe om te gaan met de Corona; als een speler of team het niet veilig vindt om te biljarten dan is
deze niet verplicht om te spelen en moet de wedstrijd worden verplaatst in onderling overleg.
Het dubbelspelen wordt nog aangepast dus wordt nog vervolgd.

8.

Wedstrijdwezen PK.
PK’s ook afwachten hoe het gaat met de Corona
Klachten over de hoofdklasse, reglementen moeten per 1 aug. op de site van de KNBB staan.

9.

Wedstrijdwezen Dag competitie,
Dag competitie verzoek om Gewestelijke commissie plaats wil nemen Kempenland heeft 4 teams
kampioen Midden Brabant 1 ticket, 2e ticket tussen kampioensteams DZW en Kempenland.

10.

Aanpassen reglement.
2 besluiten worden toegevoegd aan de reglementen. ( moet nog aangepast worden )

11.

Evaluatie KVC
Speelschema: Elk District gaat er op zijn eigen manier mee om het speelschema te hanteren.

12.

Vaststellen volgende vergadering,
Zaterdag 12 juni 2021.

13.

Rondvraag.
Geen vragen; wel een vraag van de secretaris: deze moet elke keer weer vragen of de mutaties
aangepast en doorgegeven kunnen worden.

14

Sluiting.
De voorzitter dankt een ieder voor zijn komst en wenst hen wel thuis en blijf gezond.
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