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Notulen Bestuursvergadering 16 november 2022 

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

 
Agenda 

1. Opening:  
Eric opent de vergadering om 20:10 en verwelkomt zijn mede bestuursleden voor deze bestuursvergadering 
en benoemd dat het goed is dat het voltallige bestuur aanwezig is bij de vergadering. 
 

2. Notulen bestuursvergadering d.d. 7-9-2022: 
 goed gekeurd en worden zo spoedig mogelijk op de site geplaatst. 
 

3. Secretariaat: 
 

3a.  Ingekomen stukken: 
- Notulen van informeel overleg gewest NON 13-10-2022 is binnen en doorgestuurd naar de overige 

bestuursleden. Komen we bij punt 8 op terug. 
- Mail 13 oktober 2022 betreft: De KNBB is vergeten om reglementswijzigingen door te geven aan Biljartpoint. 
- ALV, zaterdag 26 november 2022 a.s. in Dorpshuis De Twee Marken in Maarn, hier komen we bij punt 8 nog 

even op terug. 

• Bert Kregmeier en Nynke de Hoog-Kooistra gaan hier samen naar toe 
- Mail binnen via Padberg mailbox op 18 september 2022 van Ad Broekman:  

Bijgaand treft u een brief aan waarin beschreven is hoe u aan het cursusmateriaal voor een cursus voor 
arbiters kunt komen. 
De persoon die dit in het verleden verzorgde, gaat er mee stoppen, vandaar dat voor deze oplossing is 
gekozen.  Waarschijnlijk is deze oplossing goedkoper voor het district. 

• het cursus materiaal wordt via mail door gestuurd naar de cursisten. 
  
      3b.  Afspraken/besluiten/actielijst 2022-2023 

- De Beuk kan van de lijst afgehaald worden voor het organiseren van de ALV van het District i.v.m. dat de 
locatie verkocht is/wordt. 
 

      3c.  Web beheer 
- Informatie die op de site dient te komen graag zo volledig mogelijk aanleveren, bestanden in pdf bestand 

aanleveren o.v.v. Website KNBB-NOO naar Nynkesecr@knbb-noo.com. 
- Graag bij een finale een (liggende) foto maken van de nummers 1, 2 en 3 ( eventueel ook van de einduitslag) 

en deze naar web beheer toe sturen. 
 

4. District competitie: wedstrijdleider competitie 
- Competitie 2022-2023 de competitie loopt. 
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- Er was bij een team dat de bonuspunten erbij stonden bij het invoeren en bij het publiceren in biljartpoint 
deze er weer af waren 

• Dit heeft ermee te maken dat speler niet boven de ondergrens van de klasse gespeeld heeft. 
- Teamleiders moeten in de gaten houden dat spelers die niet officieel zijn hun 4e wedstrijd 2 ronden voor het 

einde hebben gespeeld, dit omdat er eventueel nog punten aftrek aan de orde kan zijn en er daardoor een 
andere eindstand kan zijn wanneer de 4e wedstrijd in de laatste wedstrijd wordt gespeeld. 

• Bovenstaand punt wordt ook op de website vermeld. 
- Met kerst worden in alle klassen de moyennes herzien, hier wordt een nieuw Excel bestand van gemaakt 

voor de biljartcomputers deze worden eind dec/begin januari naar de vereniging secretarissen gestuurd en 
op de site gezet. 

- Vanaf 9 januari 2023 begint de tweede helft van de competitie. 
- Herman Kosse gaat samen met secretaris overleggen om de lokaliteiten voor de gewestelijke ronden teams 

toe te wijzen en de daarvoor benodigde formulieren invullen. 
- Er worden minder teams verwacht in de C1 voor het nieuwe seizoen.  

Wedstrijdleider competitie Herman Kosse gaat met de huidige teamleiders van de C1 in jan/febr een overleg 
inplannen om te overleggen hoe zij er tegenover staan om eventueel samen met een ander district de 
competitie voor de C1 2023-2024 op te zetten (hierbij wordt  gedacht aan district Twente) 
 

5. Persoonlijke kampioenschappen: Wedstrijdleider PK 
- Het nieuwe PK programma werkt nu er moeten echter nog veel veranderingen aangepast worden. 
- Wedstrijdleider PK heeft er veel werk mee aangezien hij alles zelf moet invoeren. 
- Wedstrijdleider PK gewest moet duidelijke informatie verstrekken naar de district WLPK toe via de mail, 

denk hierbij o.a. aan: 

• Datum finale/voorronden, spelsoort en klasse 

• Locatie (waar deze gehouden/ingevoerd moet worden) 

• Namen en bondsnummer speler, telefoonnummer en mailadres 

• Tevens vermelden welke 3 spelers reserve zijn. 

• Gewestelijke Poule indelingen kunnen logischer ingedeeld worden. 
- Er zijn een paar gewestelijke voorronden die nog een locatie toegewezen moeten krijgen. 
- Wedstrijdleider PK zal nieuws/ poule indelingen/ eindstanden m.b.t. voorronden/finales doorgegeven aan 

web-beheer. 
 

6. Arbitrage: Arbiter Coördinator 
- Arbiter cursus, Er is inmiddels een docent voor deze cursus gevonden er moet nu alleen nog gekeken worden 

naar een datum. 
- Arbitervergadering? 

 
7. Financiën: Penningmeester 
- We zijn financieel een gezond district. 
- Op 1 vereniging na heeft iedereen betaald, penningmeester neemt met desbetreffende vereniging contact 

op en geeft ze nog een week om factuur te voldoen daarna wordt vereniging op rood gezet als rekening nog 
niet is voldaan. 
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8. Wat verder ter tafel komt 
- Gewestelijke najaar bijeenkomst 13 oktober 2022 in Dalfsen hier zijn Eric Binnenmars en Herman Kosse naar 

toe geweest. 

• Punt 3 financiën: Er wordt een tekort verwacht van € 46.000,00 en dat ze een verhoging willen 
invoeren. Er is een voorstel om een heffing van € 10.00 door te voeren voor de teams in de 
landscompetitie. 

▪ Bert Kregmeier geeft aan dat het niet zo kan zijn dat KNBB wederom weg gaat komen met 
een begroting tekort en geeft aan dat een beter voorstel is om voor ieder KNBB lid een 
contributie verhoging van € 2.00 in te voeren en zal dit tijdens de vergadering van 26 nov 
ook voorstellen. 

▪ Een ander voorstel is om de PK finales met 6 personen over 2 dagen verdeeld. 
 

- Najaarsvergadering KNBB  26 november 2022 te Wychen hier gaan Bert Kregmeier en Nynke de Hoog-
Kooistra naar toe.  

• Punt 7 Financiën: Hier zal district penningmeester de mening van ons district aangeven, zie ook 
bovenstaand stuk.  

• Punt 9: gewestelijke commissies, werkbaarheid met gewestelijk wedstrijdleider PK wordt steeds 
moeilijker. 

 
9. Rondvraag 
- Herman: Adres wijziging van De Planeet klopt nog steeds niet in Biljartpoint. 

• Secretaris van de vereniging heeft de adres wijziging zelf al veranderd in de ledenadministratie. 

• Secretaris District heeft adres wijziging op de site veranderd en zal de Ledenadministratie nog een 
mail sturen dat koppeling naar biljartpoint toe verwerkt moet worden. 

- Ben: Kijkt na wie er wedstrijdleiders zijn van verenigingen zijn en zal dit aan secretaris doorgeven. 

• Secretaris zal aan verenigingen vragen om deze in de leden administratie op te nemen. 
- Herman: door wie worden de uitnodigingen finales verstuurd. 

• Wedstrijdleider PK district stuurt deze de wedstrijdleider van de vereniging die ze dan verder zal 
verspreiden naar de finalisten toe. 
 

10. Sluiting. 
Voorzitter sloot om 23:23 de vergadering en vond het weer fijn dat het voltallige bestuur aanwezig was 
tijdens deze vergadering. 

 
Met vriendelijke groet, 
Nynke de Hoog-Kooistra, secretaris KNBB-NOO 
 
Bijlage 1: Besluiten afsprakenlijst KNBB-NOO 2022-2023 
Bijlage 2: Indeling prijsuitreiking finales 
 
Volgende vergadering:  
Bestuursvergadering  KNBB-NOO: Woensdag 11 januari 2023 20:00 bij Brasserie de Corner te Dedemsvaart 

Notulen opgemaakt door secretaris KNBB-NOO Nynke de Hoog-Kooistra  op 17-11-2022 
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