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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 2 februari 2022 

Aanwezig: Bert Kregmeier, Margriet Schotkamp, Nienke Lehmann , Herman Kosse, Ben Hemmes en Nynke de Hoog-
Kooistra.                                                                                                                                                           
Afwezig met kennisgeving: Eric Binnenmars 

 
Agenda 

1. Opening:  
Bert opent de vergadering om 19:35 in verband met afwezigheid van de voorzitter en verwelkomt zijn mede 
bestuursleden voor deze bestuursvergadering. 

 
2. Notulen bestuursvergadering d.d. 1-11-2021: 

 goed gekeurd en worden zo spoedig mogelijk op de site geplaatst. 
 

3. Secretariaat: 
- Per januari is er een nieuw software wat betreft de ledenadministratie (renflex is er uit) 
- Mijnknbb.nl eerste keer inloggen met bondsnummer en dan nieuw wachtwoord aanvragen. 

 
3a.  Ingekomen stukken: 
- 1 februari 2022 Mail van Ruud Huldepohl m.b.t. ledenadministratie KNBB 

Wij kunnen wijzigingen in de Ledenadministratie aanbrengen zoals nieuwe leden, wijzigingen in adres en 
contactgegeven welke dan ook automatisch in Biljartpoint aangepast of gebruikt kunnen worden. 
Wat wij NIET kunnen wijzigen is de samenstelling van de teams. Denk aan toe en afvoeren van spelers, 
wijzigen van teamleider, wijzigen in welk speellokaal ze spelen en dergelijke. Dat kan alleen de 
wedstrijdleider van de betreffende competitie. 
Voor de Nationale competities (Kader, Topteam, Driebanden Groot) kan ik dat en voor de Landcompetities 
de wedstijdeider van die competitie. 
Ons advies om de opzet van de districtscompetitie een tijdens een bestuursvergadering te bespreken zodat 
voor iedereen helder is waar wat gedaan wordt. 

- De notulen van ALV KVC, die op zaterdag 27 november 2021 gehouden in zalencentrum Verploegen te 
Wijchen zijn binnengekomen en na te lezen via de site. 
https://www.carambole.nl/organisatie/ledenvergadering  
* Bert Kregmeier is hierbij aanwezig geweest. Piet verhaar is niet meer voorzitter van KVC als interim 
voorzitter is Piet de Jong aangesteld. 

- 28 januari 2022 Mail van Rolf Slotboom besluiten KVC 27 Jan 2022 naar aanleiding van de persconferentie 
van 25 januari 2022. Zie onderstaand verslag: 

Bijgaand sturen wij u de besluiten die het KVC bestuur genomen heeft naar aanleiding van de versoepelingen die 
in de landelijke persconferentie van dinsdag 25 januari zijn aangekondigd.  Mocht u vragen hebben, wilt u zich 
dan richten tot ondergetekende Janneke Horneman (en niet tot Rolf Slotboom, omdat hij enkel berichten vanuit 
het bestuur doorstuurt)? Uiteraard staan de overige bestuursleden ook tot uw dienst.Ter verduidelijking melden 
wij hieronder eerst nog even de huidige regels voor de horeca: 
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Mogelijkheden biljarten, snooker en pool in horeca 
Voor aan de horeca verbonden sporten, zoals darts en biljart, geldt dat de hoofdfunctie van de accommodatie 
bepaalt welke openingstijden gelden voor de sportbeoefening. Voor de hoofdfunctie horeca gelden de 
openingstijden van de horeca t.w. van 05.00 uur ’s ochtends tot 22.00 uur ’s avonds. Indien sport de 
hoofdfunctie is, is de accommodatie 24/7 uur beschikbaar voor sportbeoefening. De horecafunctie dient daarbij 
wel om 22.00 uur gesloten te zijn.  

Sportbeoefening in de horecaruimte is toegestaan. Iedereen in de ruimte heeft een vaste zitplaats. Op het 
moment dat een sporter de sportbeoefening gaat doen, loopt deze (met een mondkapje op) naar de plek voor 
de sportbeoefening (bijv. darten of biljarten). Daar aangekomen mag het mondkapje af. Zodra de sporter klaar 
is, gaat deze met het mondkapje op weer terug naar de vaste zitplaats.  

Van belang is om er rekening mee te houden dat gemeenten anders kunnen besluiten en/of andere 
interpretatie af kunnen geven. Daar waar dit gebeurt horen wij dat graag via info@knbb.nl zodat wij nagaan of 
we daar wat aan kunnen doen.  

Let wel: het is een grijs gebied waarin we de maximale ruimte nemen. Hoe meer we kunnen spelen hoe beter. 
Maar deze regels betekenen ook dat we beseffen dat niet alles en overal gespeeld kan worden. Een café met 
een biljarttafel waarin duidelijk is dat de horecafunctie groter of belangrijker is dan het biljart (de sportfunctie) 
zal na 22.00 uur zo goed als zeker dicht moeten, maar een lokaal met een bar en meerdere biljarttafels waarvan 
het duidelijk is dat de sportfunctie groter is dan de horeca, zal waarschijnlijk wel open mogen blijven na 22.00 
uur. En zij kunnen bij controle verwijzen naar onze website en vooral naar de bewuste passage in 
het sportprotocol van NOC*NSF, waarmee zij aantonen ten goede trouw te handelen.   

Maar laten we duidelijk zijn: het gaat dus na 22.00 uur om sport (competitie/wedstrijden) en dus niet om 
recreatie (potje biljart spelen met alcohol en eten e.d.).  

 Besluiten KVC 27 januari 2022 

 

Competities 

Topteamcompetitie De ronden van zaterdag 29 januari 2022 kunnen gespeeld worden. Het programma wordt 

gewoon afgemaakt.  De niet gespeelde wedstrijden worden door Ruud Hudepohl ingepland ná de laatste 

competitieronde. 

Kadercompetitie: wedstrijden uit blok 2 en blok 3 zijn samengevoegd. Er moeten enkele rondes ingehaald worden. 

Daar is nog wel ruimte voor in de kalender. Blok 4 wordt gewoon gespeeld. Moyennes worden nu niet aangepast. 

Bekercompetitie Kader: in deze competitie is 1 ronde gespeeld. De rest van deze competitie komt te vervallen om 

iedereen ruimte in de agenda te geven. Inschrijfgelden worden terugbetaald.   

Landcompetitie  

• De Landsfinale zal verschoven worden naar eerste helft juli.   

• Districten kunnen zelf het vervolg van de competities invullen. Hiervoor dient het volgende in acht te 
worden genomen:  

o Districten zijn vrij al dan niet herziening toe te passen gedurende de districtsronde. Voor de 
vervolgkampioenschappen op gewestelijk en nationaal niveau zal de KVC echter voor iedereen de 
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aanvangsmoyennes van dit seizoen hanteren. Districten kunnen desgewenst in overleg met 
Biljartpoint de reeds gedane herziening terugdraaien.  

o Gewestelijke teamfinales moeten uiterlijk 19 juni klaar zijn.  

Dag competitie: kan per direct hervat worden.  

PK’s  
Besloten is om alle bandstoten-klein klassen te schrappen, ook die met nationale inschrijvingen. Het geeft de 
districten dan extra ruimte in de kalender. Dit besluit geldt niet voor het dag biljarten, er is daar geen sprake 
van druk op de kalender.   
Het staat de districten vrij om wel districtsfinales in deze spelsoort te houden, echter er zal geen gewestelijke en 
landelijke vervolgfinale zijn. 

De wedstrijdkalender zal voor een groot deel herzien worden. Het laatste speelweekend van gewestelijke PK 
finales is 29 april t/m 1 mei.   

Wij verwachten begin volgende week de aangepaste wedstrijdkalender te kunnen publiceren.   

3b.  Afspraken/besluiten/actielijst 2021-2022 
- afspraken lijst is aangepast aan het nieuwe seizoen. 
- Vergaderdatums worden bepaald  

Bestuursvergaderingen: ma 10 januari 2022, wo 16 maart 2022, Ma 4 juli 2022, ma 12 september 2022  en 
ma 28 nov 2022 

- Algemene Leden vergadering: Dinsdag 10 mei 2022 
      3c.  Web beheer 

- Door privé omstandigheden kan het langer duren voordat de website bijgewerkt is.  
 

4. District competitie: wedstrijdleider competitie 
- Mail van ’n Esch een aantal teams trekken zich terug uit de competitie. 
- Padberg 3 C-3C en 6 B-1 trekken zich terug uit de competitie van 2021-2022 
- Secretaris/webmaster krijgt nog een overzicht van welke teams zich hebben terug getrokken uit de 

competitie. 
- Veel wedstrijden worden verzet i.v.m. corona maatregelen. Spelers die zich niet willen laten 

testen/vaccineren.  
- Er vind dit seizoen geen herziening plaats dit seizoen iedereen speelt dit seizoen aanvang moyenne (dit is 

landelijk zo afgesproken. 
- Herman Kosse neemt de extra taken m.b.t. de competitie over van Nienke Lehman zoals o.a. het overleg met 

Harrie Ploeger over vervolg van de team finales. 
- Wedstrijdleiders moeten alert zijn of alles goed verloopt. 
- De landsfinale is opgeschoven naar Juli. 

 
5. Persoonlijke kampioenschappen: Wedstrijdleider PK 
- Ben heeft een nieuw schema gemaakt wat er nog gespeeld moet worden en zal de wedstrijdleiders hierover 

nog benaderen om de juiste datums binnen te krijgen. 
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- De nieuwe datums zullen zodra deze bekend zijn doorgegeven worden aan het bestuur. 
- In het weekeinde van 29 april t/m 1 mei moeten de district finales gespeeld zijn. 
- Alle pk’s bandstoten zijn eraf gehaald dit seizoen om meer ruimte in de kalender te creëren.  

 
6. Arbitrage: Arbiter Coördinator 
- Arbiter coördinator moet eveneens wachten op datums van het pk wedstrijdschema om de arbiters te 

kunnen indelen. 
- Arbiter cursus hier is inmiddels animo voor echter zal deze zoals het nu lijkt starten in september 2022, 

hierover houd coördinator contact met Ad Broekman.  
 

7. Financiën: Penningmeester 
- Momenteel geen bijzonderheden, we zijn financieel een gezond district. 

 
8. Wat verder ter tafel komt 
- Ben: kreeg een adreswijziging binnen voor dhr. Jaap Niks 

• Secretaris heeft dhr. Een mail gestuurd dat hij deze zelf kan wijzigen en dit anders zelf via de 
ledenadministratie moet regelen aangezien secretaris niet gemachtigd is om wijzigingen in het ledenbestand 
van de Klaampe aan te brengen. 

- Ben: Dames DF gaan er drie dames naar de gewestelijke finale. 
 

9. Rondvraag 
- Ben: wat doet een gewestelijke wedstrijdleider. 

• Bert legt dit uit. 
- Bert: Voorlopig wordt er even geen finale bij de viersprong gespeeld totdat de vereniging de zaakjes weer op 

orde heeft. 
 

10. Sluiting. 
Vice Voorzitter Bert Kregmeier sloot om 21:15 de vergadering. 

 
Met vriendelijke groet, 
Nynke de Hoog-Kooistra, secretaris KNBB-NOO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: Besluiten afsprakenlijst KNBB-NOO 2021-2022 
Bijlage 2: Indeling prijsuitreiking finales 
 
Volgende vergadering: Bestuursvergadering  KNBB-NOO: Woensdag 16 maart 2022 19:30 bij Brasserie de Corner te 
Dedemsvaart 

Notulen opgemaakt door secretaris KNBB-NOO Nynke de Hoog-Kooistra  op 4-2-2022 
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