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Werkendam 27-1-2017
Notulen van de Gewestelijke Vergadering Zuid-Nederland welke heeft plaats gevonden in het Vrijthof te Oirschot op
26 nov. 2016: Aanwezig waren van het Bestuur, Ad Koolen, Henk Vos, Bert van den Hooff en Harrie Rouschen
Aanwezig waren De Districten: Maastricht; Zuid-Limburg; Venlo; Kempenland; West-Brabant; Delta Zuid West;
Midden Brabant; en twee comm. leden van de dag competitie van Midden Brabant.
1. Opening door de voorzitter.
• Er zijn weer diverse zaken die de aandacht vragen, o.a. nieuwe moyenne tabellen die weer besproken
moeten worden met de achterban, het is nog niet bekend hoe we het volgende seizoen gaan spelen, ook de
PK’s zijn nog steeds niet in een ander jasje gestoken, daar is het in diverse districten afwachten wat er uit de
hogehoed komt, velen zijn erop tegen om met intervallen te gaan spelen.
Voordat we aan de agenda beginnen werd er een ogenblik stilte gehouden voor onze overleden biljart
vrienden.
2. Mededelingen van het bestuur.
• Het is de bedoeling van de KVC dat de dag en de avondcompetitie meer naar elkaar moeten groeien en zo
elkaars gelijken zijn in moyennes, afdrachten contributie enz.
• Er was bij de KNBB een commissie contributie beleid, deze commissie is weer opgeheven omdat er diverse
secties zijn die zo afwijken van de anderen betreffende contributie afdrachten dat ze niet tot een oplossing
kunnen komen en zodoende weer even in de ijskast zijn beland.
3. Notulen vorige vergadering van 11 juni 2016.
• Deze werd zonder op of aanmerkingen goed gekeurd.
4. Ingekomen en uitgaande stukken
• Delta Zuid West had gevraagd om de teamfinales voor 2017 indien mogelijk niet op zondag te laten spelen in
het district, daar er veel mensen kerkelijk gezind zijn en diverse lokalen zondags gesloten zijn.
• Antw: we hebben zoveel mogelijk dit gehonoreerd maar het is niet altijd mogelijk om dit toe te zeggen.
• In een District is er zonder het te melden aan de wedstrijdleider van het Gewest met datums geschoven om
een Gewestelijke finale te spelen, het is niet de bedoeling dat zelf te regelen, wilt u afwijken van een
vastgelegde datum dan bent u verplicht dit op te nemen met de wedstrijdleider van het Gewest.

5. Gewestelijk reglement.
• We hebben een nieuw Gewestelijk reglement samengesteld omdat het oude aan vernieuwing toe was.
Het staat inmiddels op internet, op de site van het Gewest.
6. Afvaardiging bij finales van het Gewest.
Er is door het Gewestelijk bestuur een rooster gemaakt voor de finale van Gewestelijke wedstrijden, waar het
bestuur niet aanwezig kan zijn, om de prijzen uit te reiken en te sluiten, onze agenda’s zijn te druk bezet.
Wij hebben daarom aan uw district gevraagd om enkele sluitingen te doen met de prijsuitreiking.
( Mocht u het rooster niet meer in uw bezit hebben dan kunt dat alsnog aanvragen bij de secretaris. )
7. Vacant positie Jeugd Consul.
• Wij hebben geen Jeugd Consul meer, mocht u zich geroepen voelen dan is een mailtje voldoende om met u in
contact te komen.
8. Vacant positie wedstrijdleider voor afdeling 2 ( Kempenland; Venlo.eo.; Zuid-Limburg en Maastricht e.o. )
• Ook hier is de vraag, mocht u dit leuk vinden om uw hobby uit te breiden en medebestuurder te worden van
het Gewest dan is hier ook een mailtje voldoende en we nemen contact met u op.
9. Rondvraag.
• Vraag: Venlo vindt de communicatie slecht in het Gewest ook op de site.
Antw: Wij doen ons uiterste best om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, maar ook wij zijn mensen.
Er zijn diverse mailadressen in de districten waar niet meegewerkt wordt (het is door mij zelf gecontroleerd )
en door de personen bevestigd, ja dan komt de mail soms niet aan of hij zit bij de spam, laat het dan via uw
mailadres lopen waar u het meest mee werkt.
• Mededeling : Peter van Wezel : Dag competitie Midden Brabant; De landelijke dag competitie heeft met hun
voorzitter Frans Schröder en de CBC een bijeenkomst gehad om deze grote groep spelers die de dag
competitie rijk is in diverse zaken meer te betrekken dan dat in het verleden is gebeurd. De dag biljarters
vonden dat ze er maar een beetje bij hoorden en dat is natuurlijk niet zo, dit is een volwassen groep biljarters
die onder de vlag van de KNBB-biljarten en dus ook dezelfde rechten en plichten hebben.
Ze zijn dan nu hun plannen aan het uit werken en wij zullen dat dan ook volgen en zo nodig met u delen.
• Vraag: Het district Maastricht heeft een probleem met een speler die nog hoog geklasseerd staat in de
klasse bandstoten groot 1e klas, terwijl hij al meer dan 10 jaar geen bandstoten-groot gespeeld heeft i.v.m.
ziekte. Hij heeft een voorstel ingediend om lager te gaan spelen maar dat is afgewezen.
Antw: Bij navraag voor de oplossing is ons het volgende mede gedeeld, een speler met een vast moyenne
ongeacht hoelang hij niet gespeeld heeft daar blijft het laatst bekende moyenne gehandhaafd. Hij begint dan
weer als een nieuwe speler ( NO ) met het laatst bekende moyenne en klasse.
• Vraag: Zuid-Limburg; Harrie Rouschen en Maria Blom van Kempenland zijn voorstanders om in finales
clubleden en deelnemers uit het zelfde District altijd in de eerste partij tegen elkaar te laten spelen. Er kwam
een algemene discussie op gang met voor en tegen.
Antw: Er werd een algemene stemming gehouden met als antwoord, dat in een finale eerst de club of district
leden tegen elkaar spelen. Zijn er zoals in afdeling 1 van het Gewest 3 deelnemers uit hetzelfde District dan
spelen de hoogste en de laagste tegen elkaar en is degene met het middelste moyenne vrij deze heeft geen
verplichting.
• Dit zal in het Gewestelijk reglement worden vast gelegd.
10. Sluiting
De Volgende vergadering is op 17 juni 2017 in het Vrijthof te Oirschot
Dit zal een wedstrijdleiders vergadering zijn.

