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Aan de Secretarissen en
Wedstrijdleiders van de Districten
van het Gewest Zuid-Nederland

Kenmerk: Notulen van de wedstrijdleiders vergadering, gehouden op 9 juni 2018 in het Vrijthof te Oirschot.
Aanwezig waren van de Commissie Gewest Zuid-Nederland: Ad Koolen, Henk Vos, Loek van den Hoogen,
Bert van den Hoof, Harrie Rouschen en Aad Rispens.
Van de Districten: DZW Piet Bom en Ad Menheere; West-Brabant Ton Stander; Kempenland Hans Smetsers
Ad Mol en Rinus Vorstenbosch; Midden Brabant Peter Rijckaert; Dag competitie Midden Brabant Trudie en
Jan van Engelen; Venlo Chris Vehaegh en Edmund v d Venne; Maastricht Harry Keijdener.
*************************************
Werkendam 1-9-2018
Geachte heer/ mevrouw,
1) Opening door de voorzitter.
Voorzitter heet eenieder hartelijk welkom.
2) Aanvullende mededelingen.
Bij de KVC is Jaap Labrujere gestopt als voorzitter en Piet Verhaar gekozen als zijn opvolger.
• er was een voorstel van WCB om de pk finales te gaan spelen met interval, dit is voorlopig met een jaar
opgeschort.
3) Aanvullende mededelingen van de districten.
Venlo gaat in het seizoen 2018 – 2019 mee spelen in de A-klasse.
• Voordat we met punt 4 beginnen hield de voorzitter een ogenblik stilte voor de leden die in het afgelopen
half jaar ons zijn ontvallen.
4) Notulen van de vorige vergadering van 11-11-2018.
De goed keuring wordt verschoven naar de najaarsvergadering. Omdat in het voorjaar de wedstrijdleiders
vergadering wordt gehouden, wilde de vergadering ook dat de vaststelling dan moet plaats vinden in de
voorjaarsvergadering en de algemene vergadering in het najaar moet dan ook in het najaar worden
vastgesteld, dit werd met algemene stemmen aangenomen.
.
5) In en uitgaande stukken.
• Delta Zuid West had een ingezonden brief over het vaststellen van de notulen, deze is nu al afgehandeld
onder punt 4.

•

•
•

Delta Zuid West had ook een ingezonden brief over de team finales, zij wilden deze enkel op de zaterdag
spelen omdat er op de zondag in Zeeland veel horeca is gesloten vanwege de zondags rust, na een open
discussie is er ingestemd door alle districten dat de team finales in Delta Zuid West voortaan op de zaterdag
gespeeld wordt in het organiserende district. Dit wordt ook opgenomen in het Gewestelijk reglement.
Voor de B1 en de C1 blijft gelden dat er op 4 tafels gespeeld wordt, voor de overige team klassen blijft dit op
3 tafels. Spelen op 2 tafels is geen optie que tijdsduur en ook spelen op de zater- en zondag is geen optie.
Venlo had een brief over prijsuitreiking op Gewestelijk niveau.
Afgesproken is dat wanneer een Gewestelijk finale niet gehuldigd kan worden door de Gewestelijke
commissie, dat er dan een afvaardiging namens het district komt.
De onkostenvergoeding die hier tegenover staat wordt dan door de afgevaardigde ingediend bij Ad Koolen
en deze zal deze dan weer indienen bij de KNBB/ KVC.
Ad zal ook gaan overleggen of dit rechtstreeks kan.

6) Actiepunten.
AVG (privacy beleid voor verenigingen) Tijdens de ALV van de KVC van 2 juni 2018 heeft Willem la Riviere de
opdracht gekregen om voor alle verenigingen en districten een formulier te ontwikkelen en te versturen.
Het Gewest zou informeren bij de KNBB op welke termijn dit formulier verstrekt gaat worden.
•

7)

•

Gewestelijk reglement. Het Gewestelijk reglement zal aangepast worden voor DZW om de team
finales te spelen uitsluitend op zaterdag, omdat er in Zeeland nog zondagsrust heerst zodat er geen
of weinig lokalen zijn om dan te spelen.

Bestuursverkiezing.
• Jeugdconsul.
Bert van den Hooff zou deze nog vervullen tot 31 juli 2018 en daarna is er geen jeugdconsul meer, er wordt
naar een oplossing met enkele jeugdwedstrijdleiders gezocht zodat die enkele jeugdleden toch onderling nog
kunnen biljarten.
Ook treedt Bert van den Hooff af als wedstrijdleider afd. 1 van het Gewest ZN, vorig jaar had Bert al afscheid
genomen, maar omdat er geen vervanger zich had aangemeld hebben Bert en de secretaris Henk Vos dit
tijdelijk gedaan.
Voor afd. 1 werd Aad Rispens als wedstrijdleider voor afd. 1 door de vergadering als zijn opvolger gekozen dit
werd met applaus ontvangen.
Ook de voorzitter /Coördinator Ad Koolen was aftredend en niet herkiesbaar, maar omdat ook hier geen
kandidaten zich hadden aangemeld, heeft Ad te kennen gegeven om voorlopig nog aan te blijven als
Voorzitter/Coördinator.

8)

Wedstrijdwezen Senioren.

•

Voor de A-klasse heeft het District Midden Brabant altijd 2 afgevaardigden in de Gewestelijke team finales,
dit wordt jaarlijks bekeken voor afvaardiging.
Midden Brabant blijft 2 afvaardigingen houden voor de Gewestelijke finales. Omdat Venlo ook met de Aklasse competitie gaat spelen worden de voorronden als volgt samengesteld.
Afd. 1: Delta Zuid West en West-Brabant spelen samen met 2 teams, 2x tegen elkaar
Afd. 2: Venlo; Maastricht; en Kempenland gaan ieder met 1 team naar de voorwedstrijden en spelen 1x
tegen elkaar.

9)

Wedstrijdwezen PK’s

•

Bij Gewestelijke finales spelen de 2 afgevaardigden uit hetzelfde District of Vereniging in de 1e ronde tegen
elkaar ongeacht de plaatsing, Bij 3 afgevaardigden uit hetzelfde District of vereniging spelen de nr. 1 en 3 in
de 1e ronde tegen elkaar.
Bij bandstoten 2e klasse; driebanden klein hoofdklasse en libre 1e en hoofdklasse wordt voortaan op vrijdag
al om 14:00 uur begonnen.

•

•

Peter Rijckaert had het nog over de reglementswijziging van de pk dat o.a. libre 1e klasse 38/2 3e klasse
mogen inschrijven.

10) Jeugd.
•

Er is geen jeugd meer, is er nieuwe aanwas zullen we dat melden.

11) Wedstrijdwezen dag competitie.
•
12)
•
13)
•
•
14)

De afgevaardigde van de dag competitie gaf nog een uiteenzetting van hoe het in z’n werk gaat bij deze tak
van de KNBB.
Evaluatie KVC
De verenigingen en het Gewest worden niet juist of helemaal niet over de te wijzigen reglementen of
commissies ingelicht, er werd aangestuurd om dit per brief naar de KVC uit te leggen hoe dit beter kan.
Vaststellen volgende vergaderingen.
ALV (algemene leden vergadering) wordt vastgesteld op 10 nov. 2018
Wedstrijdleiders vergadering op 15 juni 2019
Rondvraag.
Geen vragen voor de rondvraag, wel een mededeling van Peter Rijckaert, kleding versoepeling, wordt
laagdrempelig, je mag tegenwoordig spelen in vrijetijdskleding, wat inhoudt dat je met een team mag spelen
in een nette spijkerbroek (ZONDER GATEN) het moeten wel dezelfde broeken zijn en eenzelfde
blouse/
T-shirt van de spelers met de naam van de vereniging zodat het wel zichtbaar is dat je bij hetzelfde team
behoord.

15)
•
•

Sluiting
De voorzitter Ad Koolen bedankte Bert nogmaals voor de tijd dat hij wedstrijdleider is geweest in het Gewest
Zuid-Nederland.
Ook bedankte hij de vergadering voor de inbreng en wenste ieder een fijne vakantie en een goede thuisreis.

Aldus opgemaakt in concept op 1-8-2018
De Secretaris Henk Vos

