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Notulen ledenvergadering 3 juli 2022
Locatie: Café “De Sport” te Budel - Schoot
Afwezig: Alle teams waren vertegenwoordigd op de vergadering.
Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 11.05 uur door iedereen welkom te heten.
Mededelingen:
De voorzitter deelt mede dat er geen bijzonderheden te melden zijn.
Notulen ledenvergadering 25 juli 2021:
Jan Soors meldt dat er in de notulen was vastgelegd dat de lijst met teams en moyennes
in excel formaat zou worden aangeleverd maar dat dit niet is gebeurd.
De wedstrijdleider licht toe dat destijds alleen De Wielerbaan hierom had verzocht en
derhalve heeft ook alleen De Wielerbaan deze excel versie ontvangen.
Omdat op de notulen zelf geen op- of aanmerkingen waren, werden deze notulen
goedgekeurd.
Verloop competitie 2021 - 2022:
De wedstrijdleider deelt mede dat, afgezien van de coronaperikelen, het seizoen technisch
gezien naar tevredenheid is verlopen zonder incidenten.
Jammer genoeg heeft De Meulen zich halverwege teruggetrokken uit de competitie.
Het was een spannende competitie omdat gedurende het hele seizoen een vijftal teams
dicht bij de koploper in de buurt bleef. De allerlaatste ronde werd dan ook beslissend voor
het kampioenschap en de spanning was dan ook om te snijden.
BVM 2 slaagde erin om tijdens deze laatste en beslissende ronde op gelijke hoogte te
komen met BVM 3. Hierdoor nam de spanning alleen nog maar toe want nu stond er plots
een barragewedstrijd op het programma.
De voorzitter meldt dat het aantal spelers tussen 2017 en 2022 is teruggelopen van 108
naar 71. Door het terugtrekken van De Meulen en De Borgh, sluiting van Cafés en omdat
er geen aanwas is van jonge spelers wordt verwacht dat dit aantal alleen nog maar zal
afnemen. Hij vraagt zich dan ook af of er misschien in de toekomst moet worden
samengewerkt met andere regio’s zoals b.v. Weert of Heeze.
Harry Verhagen geeft aan dat hij in de regio Heeze wil peilen of er interesse is in
samenwerking met Biljartkring Cranendonck. De voorzitter vraagt hierop of hij het resultaat
uiterlijk eind juli wil doorgeven om het resultaat nog mee te kunnen nemen in de planning
van de nieuwe teamcompetitie.
Financieel verslag Penningmeester:
De kascontrole is dit jaar geschied door Harry Verhagen en in orde bevonden.
De penningmeester geeft een uiteenzetting van de uitgaven die er in 2022 zijn geweest.
I.v.m. het coronavirus zij er in 2021 nauwelijks uitgaven geweest.
Omdat er in het seizoen 2020 – 2021 nauwelijks is gespeeld, heeft de wedstrijdleider zijn
vergoeding terug gestort in de kas.
Harrie Aarts vraagt zich af of de huidige inkomsten nog toereikend zijn om toekomstige
kostendekking en prijzengeld te garanderen.
De penningmeester ziet vooralsnog geen reden om de contributie te verhogen.
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Aftreden en benoeming penningmeester:
Johan Slenders heeft aangegeven per direct te stoppen met het penningmeesterschap.
Dit vanwege het feit dat hij geen enkele binding meer heeft met De Biljartkring.
De voorzitter bedankt hem met een presentje voor de bewezen diensten.
Jan Soors stelt zich beschikbaar als nieuwe penningmeester.
Hij heeft aangegeven ook beschikbaar te zijn voor secretariële functies zoals b.v. het up to
date houden van reglementen.
Bij mondelinge stemming is Jan aangenomen als nieuwe penningmeester hetgeen door
de leden met applaus wordt gewaardeerd.
In verband met hoge kosten die banken in de toekomst gaan hanteren voor verenigingen
stelt de voorzitter voor om financiële zaken af te handelen via een eigen privérekening van
de penningmeester.
De penningmeester stelt dat de kas ieder jaar voorafgaand aan de ledenvergadering dient
te worden gecontroleerd door 2 controleurs waarbij ieder jaar 1 controleur wordt
vervangen door 1 nieuwe.
Desgevraagd aan de leden hebben zich 2 controleurs opgegeven als contoleur te weten
Harrie van Seggelen en Ralph van Cranenbroek.
De overdracht van verenigingsgelden zal onderling door Johan Slenders en Jan Soors
worden geregeld.
Opgave teams 2021 – 2022:
Alle verenigingen hebben het aantal deelnemende teams opgegeven .
Sommige verenigingen hebben ook al hun teamindeling opgegeven.
In totaal hebben zich 11 teams ingeschreven.
De wedstrijdleider geeft aan dat de invulling van de teams uiterlijk eind juli bij hem bekend
moet zijn. Er zal nog worden gekeken naar eventuele samenwerking met Heeze als dit
uiterlijk eind juli bekend is.
De wedstrijdleider wil graag tijdig weten of Het Wapen van Budel dit seizoen weer een
bandstoottoernooi gaat organiseren. Jac van Rooy geeft aan dat dit nog kritisch is i.v.m.
nog te komen coronaperikelen. Hij geeft aan dat er midden augustus in hun
ledenvergadering uitsluitsel komt.
De wedstrijdleider geeft aan dat dit veel te laat is om er nog rekening mee te kunnen
houden in het programma voor de teamcompetitie.
Om zoveel mogelijk verstoring van de teamcompetitie te voorkomen heeft de
wedstrijdleider met Jac van Rooy de afspraak gemaakt om in ieder geval ’s-Maandags
geen bandstootwedstrijden te houden zodat Het Wapen van Budel zijn thuiswedstrijden
voor de kring gewoon kan blijven spelen. Eventueel kan het Wapen van Budel dan zelf
enkele te spelen uitwedstrijden verzetten. In verband hiermee is het ook belangrijk om te
weten of De Borgh tussen kerst en nieuwjaar geopend is om inhaalwedstrijden te kunnen
spelen. Jac van Rooy zal dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan de wedstrijdleiding.
Spelformaat nieuwe competitie:
De nieuwe competitie start op maandag 5 september 2022.
De voorzitter stelt voor om in het nieuwe seizoen een volledige competitie te spelen met
slechts 1 klasse en 3 spelers per team.
Alle leden stemmen hiermee in.
De voorzitter heeft onze huidige intervaltabel vergeleken met de tabellen van de KNBB en
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ziet geen aanleiding om hier iets aan te wijzigen.
Na enige discussie onder de leden is besloten om de huidige tabel te handhaven.
De wedstrijdleider stelt voor om de huidige regel bij gelijk eindigen voor de kortste partij te
wijzigen door de prijs toe te kennen aan de speler die in de betreffende partij het hoogste
relatieve moyenne heeft gespeeld.
De voorstel is door de vergadering aangenomen.
Verruiming van de geldende regels voor invalspelers:
Harry Verhagen stelt voor om onbeperkt invallen mogelijk te maken met de restrictie dat
minimaal 1 speler van het eigen team aanwezig moet zijn.
Als dit niet mogelijk is dient de wedstrijd verzet te worden naar een tijdstip waar dit wel
mogelijk is.
Dit voorstel is unaniem door de vergadering aangenomen.
Persoonlijke Competitie:
De voorzitter stelt voor om de persoonlijke competitie in 1 klasse te spelen.
Na enige discussie hierover is besloten om tijdens de voorronden de poules wel zoveel
mogelijk in 2 klassen in te delen.
Rondvraag:
Ralph van Cranenbroek geeft aan dat de Weerter biljartbond in de avondcompetitie speelt
met 4 spelers en dit dus een probleem kan vormen bij eventuele samenwerking.
Harrie van Seggelen geeft aan dat hij contact op wil nemen met de biljartverenigingen uit
Budel-Schoot en Dorplein i.v.m. eventuele samenwerking.
Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng en
wenst de iedereen een prettige vakantie toe en sluit de vergadering om 12.10 uur.

