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K.v.K. Oost Nederland (Zwolle) nr.:40060920   
ING Betaalrekening: 38 45 421 t.n.v. District N.O.Overijssel KNBB te Coevorden 

 
Notulen Bestuursvergadering 20 maart 2019 

Aanwezig: Herman Kosse, Eric Binnenmars, Peter Timmer Bert Kregmeier, Nienke Lehmann-Schutte 

en Nynke de Hoog-Kooistra.                                                                                                                                               

Afwezig met kennisgeving: Hans Mager 

Agenda 
1. Opening: Eric opent de vergadering om 20:05 en verwelkomt alle bestuursleden.  
2. Mededelingen: 

- ALV KNBB-NOO wordt gehouden bij Veenlust. 
6 locaties binnen ons district hebben de aanvraag gekregen voor het uitbrengen van een 
offerte, van 4 hebben we een reactie terug gekregen. 
Secretaris stuurt de offerte nog door naar Penningmeester. 

- Bestuursverkiezing: Herman Kosse is aftredend doch herkiesbaar, tegenkandidaten 
kunnen zich voor 1 mei aanmelden bij secretaris van het district. 

-    Hans Mager heeft te kennen gegeven dat hij stopt als arbiter coördinator na dit seizoen, 
ook voor deze functie kunnen kandidaten zich melden bij secretaris voor 1 mei. 

-    Het bestuur is eensgezind van mening dat Hennie Schonewille postuum Erelid wordt van 
het district Noord Oost Overijssel. Bert Kregmeier zal er voor zorgen dat de oorkonde die 
hier bij hoort bij mevr. Schonewille terecht komt. 

- Aantal bezoekers website is in de periode van 23-1-2019 t/m 20-3-2019 6586 keer 
bekeken. Het totaal aantal  bezoekers komt hierdoor op 536863. 

3. Notulen bestuursvergadering d.d. 23-1-2019: 
   -    Notulen geen op- en aanmerkingen deze worden op de site geplaatst. 

- Notulen van de Algemene ledenvergadering van 8 mei 2018 zijn klaar, concept staat nog 
niet goed op de site. Secretaris zal deze nog aanpassen. 

4. Ingekomen stukken: Nynke de Hoog 
- 27 jan 2019: Brief van Dhr. H. van der Veen betreft kleding. 

Teamkleding moet conform de eisen van de vereniging zijn. Een team moet wel het 
zelfde outfit dragen. Kleding moet netjes en heel zijn. Secretaris zal Dhr. v.d. Veen van 
het besluit op de hoogte brengen. 

- 4 februari 2019: uitnodiging voor een besloten algemene ledenvergadering KVC op 16 
maart 2019 Bert Kregmeier is hier naar toe geweest, komen we bij agenda punt 6 op 
terug.  

- 11 februari 2019: van Piet Verhaar voorzitter: Betreft informatie wedstrijdsoftware 
persoonlijke Kampioenschappen, komen we bij agenda punt 6 op terug. 

- Er zijn formulieren binnen gekomen voor het aanvragen van evenementen seizoen 
2019/2020 dit staat tevens op de home pagina van de site vermeld. 

- 19 maart email van Dhr. J. Kroes (BV Padberg) i.v.m. vergoeding voor het organiseren 
van voorronden Kader 38/2.  
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Er word geen vergoeding ter beschikking gesteld voor het organiseren van voorronden 
kader 38/2, spelers die de voorronden spelen kunnen zelf ook arbitreren, er word voor 
geen enkele voorronde vergoedingen betaald.  
Secretaris zal Dhr. Kroes op de hoogte brengen van het besluit. 

5. District competitie: Herman Kosse en Nienke Lehmann 
- Het gaat goed competitie loopt. 
- Kruisfinales Teams: Deze vinden plaats op neutraal terrein C-2 zal gespeeld worden op 

29 april  bij ’t Vossenhol in Daarlerveen. C-3 zal gespeeld worden op 13 april bij 
Biljartcentrum/Brasserie de Corner te Dedemsvaart, C-4 zal gespeeld worden op 24 april 
bij Café Mans te Mariënberg. Er zal dan ook iemand van het bestuur komen die avond 
om de kampioen te huldigen. 

- Bij de A, B-1, B-2 en C-1 zal er iemand van het bestuur aanwezig zijn tijdens de laatste 
wedstrijd waar de kampioen bekend zal worden. 

- Tussenronde en finales: C en B klassen, tussenronde zijn op zaterdag 11 mei 2019 en de 
finales op zaterdag 25 mei 2019. A klasse en Dames: tussenronde op zondag 19 mei 
2019 en de finales op zondag 26 mei 2019 

- Voor volgend seizoen mededeling plaatsen op site hoe het zit met moyenne wijziging 
tweede helft competitie. Eventueel kleinere poules maken. 

- Op de bekers en medailles voor de poulewinnaars en kampioenen staan geen klasse’ s 
Nienke Lehmann gaat met 123biljarts overleggen over nieuwe plaatjes/stickers voor op 
de prijzen.   

- Secretaris zal de informatie met betrekking tot de kruisfinales/beslissingswedstrijden op 
de site plaatsen bij competitie. 

5a.  Bandstoot Competitie seizoen 2019-2020: Peter Timmer 
   -    Er hebben niet meer teams aangemeld hierdoor is er door het bestuur besloten om      

geen bandstoot competitie op te gaan zetten. 
6. Persoonlijke Kampioenschappen: Peter Timmer 

- Er zijn nog een aantal spelers die een NK gaan spelen dit zijn Michel Kampherbeek 3bnd 
groot, Henny Mecklenfeld en Martin Beumer bandstoten 4e klasse. 

- Voor het seizoen 2019-2020 proberen om de competitie 2 weken per periode stil te 
leggen voor het spelen van de PK voorronden. 

- Inschrijfformulieren voor het seizoen 2019-2020 zijn naar de vereniging secretarissen 
gestuurd.  

- Bekend geworden na de ALV van 16 maart is dat de besturing/verwerking programma 
voor worden in Biljartprof gezet.  
Wedstrijdleiders van verenigingen zullen worden uitgenodigd om met dit programma te 
leren werken. Dit zal waarschijnlijk in mei plaats gaan vinden. 
Competitie moyenne is leidend voor de te maken caramboles in de PK wedstrijden. 
Het ligt in de planning dat de districten aan elkaar worden gelinkt waardoor je in ieder 
district het zelfde aantal te maken caramboles hebt. 
Na 2 jaar wordt er geëvalueerd, mocht het niet werken dan gaan we terug naar vaste 
aantallen. 

- Volgend seizoen wordt alles op basis van interval zie bijlage PK Tabel gespeeld met 
beurten limiet. Driebanden 60 beurten, Libre 30 beurten en Bandstoten 40 beurten.  

7. Arbitrage:  
   -    Geen mededelingen i.v.m. niet aanwezig zijn van arbiter coördinator. 
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8.  Financiën: Bert Kregmeier  
- Zijn financieel een gezond district. 
- Hierdoor is het idee om de automatisering te bevorderen met name voor verenigingen 

die finales organiseren ( 8-10 verenigingen) Bert Kregmeier heeft geïnformeerd om 
biljartcomputers te kopen, verenigingen kunnen deze met korting kopen. Tijdens de 
ledenvergadering komt er een opstelling te staan . 

- Momenteel telt het district 598 leden waardoor de afdracht naar het district op +/- 22 
euro zou komen. 

- De Woag en de Kroeg doen op 5 April de kascontrole. 
9. Wat verder ter tafel komt 

- Eric Binnenmars: Nieuwe vereniging uit Hoogeveen daar zijn ze nog mee bezig. Eric belt 
met KNBB secretaris Janneke Horneman. 

- Bert Kregmeier: We moeten er als district voor zorgen dat we Sebas Lenting de 
begeleiding geven die hij nodig heeft, optie kan zijn dat we in ons district een jeugd 
toernooi gaan organiseren. 

10. Rondvraag 
- Herman Kosse: wanneer worden de finales verdeeld. De finales zullen worden verdeeld 

over de locaties waar finales gehouden kunnen worden, dit zijn er +/- 10. 
- Eric Binnenmars: Op formulier voor de teamcompetitie moet het emailadres worden 

veranderd naar die van Nienke Lehmann. 
- Nynke de Hoog: wat moet ik nog meer regelen voor de ALV van 14 mei  

Stemkaarten meenemen en checken hoeveel leden iedere vereniging heeft 
Emailadressen van de secretarissen checken. 
Uitnodigingen voor de ALV voor 15 april weg sturen met lezers bevestiging. 
De Scholle 5 , Hans Mager en lid van verdienste Lucas Krale uitnodiging. 

11. Sluiting. 
- Voorzitter sluit om 23:00 de vergadering 

 
Met vriendelijke groet, 
Nynke de Hoog-Kooistra, secretaris KNBB-NOO 
 
Volgende vergadering: Woensdag 11 september 2019 20:00 bij Brasserie de Corner te Dedemsvaart 

Notulen opgemaakt door secretaris KNBB-NOO Nynke de Hoog-Kooistra  op 24-3-2019 
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Bijlage: Indeling prijsuitreiking finales 
 
 Bert Kregmeijer  
District finale Driebanden klein 3de klasse 14-16 september 2018 B.V. D'Oale Delle, Ane 
District finale Libre (interval) 5de klasse 28-30 september 2018 De Viersprong, Nieuw-Amsterdam 
District finale Libre 2de klasse 11-13 januari 2019 B.V. D'Oale Delle, Ane 
District finale Driebanden groot 3de klasse 25-27 januari 2019 De Viersprong, Nieuw-Amsterdam 
 
Eric Binnenmars 
District finale Driebanden klein 2de klasse 12-14 oktober 2018 B.V. Den Marienberger, Mariënberg 
District finale Libre 1ste klasse 08-10 februari 2019 B.V. Den Marienberger, Mariënberg 
District finale Bandstoten 4de klasse 15-17 februari 2019 B.V. Den Marienberger, Mariënberg 
District finale Bandstoten 2de klasse 12-14 april 2019 B.V. Quick, Aadorp 
Nationale finale Bandstoten 3de klasse 3-5 mei 2019 BV de Klaampe Westerhaar 
 
Herman Kosse 
District finale Driebanden klein 1ste klasse 26-28 oktober 2018 B.V. Phoenix, Coevorden 
Gewestelijke finale Libre (interval) 5de klasse 02-04 november 2018 N.O. Overijssel D'Oale Delle, Ane 
District finale Driebanden klein Hoofdklasse 23-25 november 2018 Carambole, Daarlerveen 
District finale Bandstoten 3de klasse 22-24 februari 2019 Padberg, Dedemsvaart 
Gewestelijke finale Bandstoten 4de klasse 15-17 maart 2019 N.O. Overijssel Padberg 
Gewestelijke finale Libre Dames (interv.) 2de klasse 05-07 april 2019 N.O. Overijssel Phoenix 
 
Nynke de Hoog-Kooistra 
District finale Libre 4de klasse 09-11 november 2018 Padberg, Dedemsvaart 
 
Peter Timmer 
District finale Driebanden klein Hoofdklasse 23-25 november 2018 Carambole, Daarlerveen 
District finale Libre 3de klasse 07-08 december 2018 B.V. Quick, Aadorp 
Gewestelijke finale Driebanden groot 3de klasse 01-03 maart 2019 N.O. Overijssel Carambole 
Daarlerveen 
District finale Libre Dames (interv.) 2de klasse 08-10 maart 2019 Carambole, Daarlerveen 
District finale Libre Hoofdklasse 16-17 maart 2019 Zwartemeer 
 
Nienke Lehmann-Schutte 
 
Jaap Niks 
District finale Driebanden klein Hoofdklasse 23-25 november 2018 Carambole, Daarlerveen 
District finale Bandstoten 5de klasse 21-23 december 2018 B.V. de Klaampe, Westerhaar 
 
Niet ingedeeld nog 
Kader 38/2 3de klasse GEWESTELIJKE VOORRONDEN 30-dec-18 25-27 januari 2019 N.O.N. 2 
. 
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