
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notulen van de najaarsvergadering op 28 november 2015 te Oirschot van de Districten in het Gewest 

Zuid  
Nederland. 
 
1.Opening. 
 
Ad Koolen opende deze vergadering om iets te vertellen aangaande de pilots driebanden PK en teams die 
uitgezet zijn in Noord-Holland en Noord Brabant.  De uitkomsten verwachten we binnenkort, als ook  
meer over de eventuele Provinciale Kampioenschappen bekend is wat de bedoelingen zijn. 
 
Daarna werd 1 minuut stilte in acht genomen voor de ons ontvallen leden. 
De C5 en C4 worden op basis van intervallen samengevoegd. 
   
Van de commissie ZN waren aanwezig , A.Koolen , Loek van den Hoogen, Harrie Rouschen , 
Bert van Hooff en ondergetekende. 
Van de districten waren alle 7 met een of meerdere personen aanwezig ( totaal 11 )  evenals Peter van 
Wezel van de Dag competitie  Midden Brabant. 
 
2.Aanvulling Bestuur. 
 
Allereerst een jeugdconsul, hiervoor stelde zich uit de vergadering niemand beschikbaar. en de conclusie 
was laten we het voorlopig maar doen zoals de afgelopen tijd. 
 
3.Opvolging nieuwe secretaris. 
 
Middels een brief van 26 augustus 2015 stelde zich Henk Vos van Midden-Brabant zich beschikbaar als 
opvolger van ondergetekende, hetgeen door de vergadering met applaus werd begroet. Henk Vos 
bedankte de districtbestuurders voor het in hem gestelde vertrouwen. 
 
4.Goedkeuring verslag van 20 juni 2015. 
 
Behoudens een uiteenzetting van Piet Bom van DZW, daar er nog steeds geen duidelijkheid is over het 
moyenne bij PK,s en Teamcompetitie, een en ander zal moeten worden aangepast.  
 
5.Wedstrijdwezen Senioren 
 
Er zal een gesprek moeten komen betreffende het moyenne van PK en Teams. De 2e klas Dames Libre zal 
gespeeld worden bij de district(en) . District Kempenland mag meedoen in de A-Klasse. De deelnemers 
aan de voorronden zullen zijn Kempenland-West-Brabant en Maastricht. 
 
 
 

 



 
Cor de Rhee van het district Maastricht e.o. vindt de Nationale voorwedstrijden niet meer financiëel 
aantrekkelijk. Het CBC heeft geen goede naam en doet maar wat. 
Loek van den Hoogen doet nogmaals een beroep op alle districten om hem een overzicht 
te doen toekomen van de lokalen. Biljarts etc. 
Ook het verenigingsnummer en de bondsnummers van de deelnemers. Niet vergeten! 
 
 7.Wedstrijdwezen Recreanten(dagcompetitie) 
 
Peter van Wezel vroeg hoe het zat met de moyennes PK en Teams. Dit zal worden uitgezocht en hem 
worden medegedeeld. 
 
8.Evaluatie van de bespreking op 24-10-2015. 
 
Deze is al voldoende besproken in de opening door A.Koolen. 
 
9.Rondvraag. 
 
Vraag: Venlo e.o. vroeg of er voldoende communicatie is tussen de commissie ZN en het Bondsbureau. 
Antw: Ja, volgens Loek van den Hoogen. 
Vraag: Midden-Brabant De correspondentie betreffende de 
Gemiddelde grenzen voor de dagcompetitie. Deze zouden op 5 november 2015 besproken worden, aldus 
Wim Schmitz van de CBC, maar nog steeds geen antwoord ontvangen, 
Ondanks diverse e-mails etc. 
Antw: zullen dit weer aankaarten waarom dat er geen reactie op komt. 
 
Mededeling: Bert van Hooff gaat met Loek verdeling van werkzaamheden bewerken voor Zuid 1 en 2 
Men zal een back-up creëren zodat beide inzage hebben bij ziekte of aanwezigheid zodat het altijd            
up to date is . 
 
10.Sluiting. 
 
Alvorens hiertoe over te gaan, werd door de voorzitter van de commissie-ZN aan de 
aftredende secretaris, t.w. W.v.d.Linden namens de KNBB Vereniging Carambole  een oorkonde 
en een bos bloemen overhandigd voor al zijn werk in de commissie. 
Dat gedaan hebbende, na een dankwoord van W.v.d.Linden ,sloot A..Koolen deze 
prettig verlopen vergadering, wenste iedereen een gezonde  Kerst , Jaarwisseling en 
hopelijk in goede gezondheid tot ziens in de eerstkomende vergadering, 
 
De Notulist , W.v.d.Linden    


