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Notulen ledenvergadering 7 juli 2019
Locatie: Café “De Bellevue” te Budel
Afwezig: Alle verenigingen waren vertegenwoordigd.
Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur door iedereen welkom te heten.
Mededelingen:
Desgevraagd aan de leden waren er geen mededelingen vooraf.
Notulen ledenvergadering 27 mei 2018:
Omdat er geen op- of aanmerkingen waren werden deze notulen goedgekeurd.
Evaluatie nieuw puntensysteem en moyennetabel:
Het nieuwe puntensysteem is met 7 tegen 2 stemmen goedgekeurd waardoor is
besloten om dit systeem te continueren voor het nieuwe seizoen.
Perry Hendriks uitte zijn ongenoegen omdat hij van mening is dat een speler met een
moyenne van 1,00 geen kans maakt tegen een speler met een moyenne van bijv.
3,00. Zowel de voorzitter als de wedstrijdleider reageerden hierop door te verwijzen
naar recente voorbeelden waarbij het effect precies andersom was.
De wedstrijdleider verklaart bovendien dat de reden om de nieuwe moyennetabel te
hanteren juist is bedoeld om ongelijkheid tussen moyennegroepen weg te nemen.
Omdat er verder geen op- of aanmerkingen waren is besloten om ook de nieuwe
moyennetabel te hanteren.
Voorstel twee klassen met 3 of 4 spelers per team:
De voorzitter stelt voor om het nieuwe seizoen 11/2 competitie te spelen in 2 klassen.
Hoewel de teams een voorkeur mogen uitspreken voor klasse 1 of klasse 2 zullen de
klassen, indien noodzakelijk, worden ingedeeld door de wedstrijdleider waarbij de
totale teamsterkte als maatstaf zal worden genomen.
Desgevraagd is medegedeeld dat er geen minimum te spelen moyenne zal worden
gehanteerd voor klasse 1.
Na stemming bleken 7 teams te kiezen voor het spelen met teams van 3 spelers.
Hierdoor is besloten dat er komend seizoen met teams van 3 spelers wordt gespeeld
in 2 klassen. Aanvang competitie maandag 2 september.
Opgave teams 2019 – 2020:
Enkele teams blijven in gebreke omdat zij hun teams nog niet in beeld hebben.
De voorzitter meldt dat inschrijving uiterlijk tijdens de volgende week dient te
geschieden bij de wedstrijdleiding.
Toepassing nieuw puntensysteem tijdens Persoonlijke Competitie:
De voorzitter stelt voor om de nieuwe puntentelling voortaan ook toe te passen in de
persoonlijke competitie.
Dit voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
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Harold van Kuijk merkt op dat de verdeling van de klassen afgelopen seizoen een
beetje scheef was wat betreft te spelen moyennes.
De wedstrijdleider merkt op dat dit niet altijd te voorkomen is omdat de spelers nou
eenmaal zo goed mogelijk moeten worden verdeeld over 2 klassen.
Ook beschikbaarheid op bepaalde speeldagen kan hierbij een rol spelen.
Reglementen:
Omdat er afgelopen seizoen wat problemen waren met invalspelers brengt de
voorzitter onder de aandacht dat een team maximaal 6x per seizoen gebruik mag
maken van een invalspeler uit een ander team van dezelfde vereniging.
De teamsamenstelling mag na de eerste helft worden gewijzigd om eventuele
problemen met teambezetting te omzeilen. Vriendelijk verzoek om dit ruim voor
aanvang van de tweede helft door te geven aan de wedstrijdleiding.
De wedstrijdleider geeft aan het begin van het seizoen aan wanneer de tweede helft
begint.
Indien een speler met de verkeerde bal dreigt te spelen mag alleen de directe
tegenspeler hem hierop attent maken, dit is overigens niet verplicht.
Indien een speler met de verkeerde bal stoot annonceert de scheidsrechter meteen:
Noteren x caramboles. Dus niet eerst afwachten of de bal het al of niet doet.
Indien de betreffende speler hierom vraagt zal de scheidsrechter hem netjes
mededelen dat hij met de verkeerde bal heeft gespeeld.
Perry Hendriks vraagt of de regels wat betreft tellen en schrijven blijven
gehandhaafd. Omdat er evenals afgelopen seizoen met teams van 3 spelers wordt
gespeeld zal de thuisspelende partij het schrijven verzorgen terwijl de uitspelende
partij de scheidsrechter levert.
Piet Hegge stelt de vraag of de speelvolgorde van de partijen blijft gehandhaafd.
De voorzitter deelt mede dat de speelvolgorde zoals gebruikelijk wordt gehandhaafd.
Hij merkt hierbij wel op dat in voorkomende gevallen de speelvolgorde in overleg met
de tegenpartij kan worden gewijzigd.
Kampioen der Kampioenen:
Omdat er dit jaar weer in 2 klassen wordt gespeeld zal de wedstrijd om de kampioen
der kampioenen dit jaar ook weer worden gehouden tussen de teamwinnaars uit
beide klassen.
Financieel verslag en verdeling prijzen in het nieuwe seizoen:
De kascontrole was voor aanvang van deze vergadering nog niet afgehandeld.
De penningmeester geeft aan dat dit zo snel mogelijk alsnog zal worden geregeld.
Inmiddels is de kascontrole geschied door Pier van Knippenberg en Thieu Bisschops
van B.V. De Bellevue op 11 juli 2019. Het kasverslag is hierbij goedgekeurd.
Desgevraagd geeft de penningmeester aan dat vanwege het 2 klassensysteem ook
de prijzenverdeling zal worden aangepast:
Prijzen voor de nummers 1 t/m 3 in beide klassen en verder prijzen voor Hoogste
Serie en Kortste partij in beide klassen.(Zoals voorheen gebruikelijk)
Rondvraag:
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De voorzitter deelt desgevraagd mede dat de aanvangstijd 19.30 uur is in klasse 1
en 20.00 uur in klasse 2. Afwijkende aanvangstijden kunnen in het programma
worden opgenomen mits tijdig doorgegeven.
Jan Soors meldt dat hij is benaderd door de Biljartkring Weert i.v.m. eventuele
samenwerking. Hem wordt medegedeeld dat in eerste instantie contact moet worden
gezocht met de voorzitter.
Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde besluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle
aanwezigen voor hun inbreng.

