Verslag Voorjaarsvergadering d.d. 15-04-2015
01. Opening

Voorzitter opent de vergadering.

02. Ingekomen stukken
Mededelingen

Brief van Impuls m.b.t. terugbrengen aantal deelnemers P.K. finale
Afmeldingen: Pinguin – de Sprinter – ’t Wiel

03. Vaststelling agenda/
Verslag

Brief Impuls wordt behandeld onder punt 5.2 en in stemming gebracht.
Wordt goedgekeurd.

04. Landscompetitie
4.1. Evaluatie 2014-2015

De afgelopen competitie hebben 3 teams afgezien van vervolgwedstrijden voor de
Regiofinale. Graag zouden we zien dat teams dat eerder bekend maken, want dit is
zonde en zou ons plaatsen kunnen kosten in de toekomst. Gegevens omtrent de regiofinale zullen eerder op de site
geplaatst worden. Opgemerkt wordt dat er wederom nog steeds wedstrijden worden verplaatst waardoor een eerlijk
verloop van de competitie onder druk staat. Afgesproken wordt dat 3 weken voor het eind iedereen gelijk moet lopen.
4.2. Vooruitblik 2015-2016
Bespreking evt. samenvoegen B klasse Door de dreigende terugloop in de B 1 klasse
wordt overwogen de teams over twee poules te verdelen. Dus als er 6 inschrijvingen zijn worden 3 teams in poule A
geplaatst en 3 in poule B. De titel kampioen van beide klasse blijft gehandhaafd. Een andere wijziging die we wil-len
doorvoeren is de moyennebepaling in de Landscompetitie. Op de helft van de competitie worden van de laatste 12 partijen
de beste 3 en de slechtste 3 geschrapt en over de overige wordt het nieuwe moyenne berekend. Op deze manier
heeft slechtspelen wanneer men geen kans meer heeft om kampioen te worden geen zin. Het nieuwe moyenne wordt
direct doorgevoerd en ook de te maken caramboles. Indeling teams uiterlijk 1 juni.
4.3. Prijzen competitie 2014-2015 worden uitgereikt na de pauze.
05. PK - organisatie
5.1. Afspraken 2015-2016

Uiterlijk 1 juni moeten opgave P.K. binnen zijn.

5.2. Brief Impuls
Het terugbrengen aantal deelnemers van 8 naar 6. Van de 16 aanwezige vereniging
waren 4 verenigingen die tegen hebben gestemd. Aantal wordt hierdoor van 8 naar 6 terug gebracht……….…. tenzij.
Er wordt een voorbehoud gemaakt dat wanneer in een klasse het aantal deelnemers 8 is, een rechtstreekse finale zal
worden gespeeld met dat aantal deelnemers. Zijn er meer: >> dan volgen voorwedstrijden. De vergoeding welke
verenigingen ontvangen voor de organisatie van een finale blijft dit seizoen nog gehandhaafd, dit wordt op de eerst
volgende bestuursvergadering nader aan de orde gesteld.
06. Damesbiljarten
Commissie damesbiljarten is opgeheven. Ingezonden brief van Janine Verkerk wordt
voorgelezen wat de reden is tot dit besluit. Helaas moet de conclusie getrokken worden dat er geen toename is van
het aantal teams, waarmee gesteld wordt het hierbij te laten.
Pauze
07. Financiën
De resultaten over 2014 zijn positief, terwijl negatief was begroot. De balans laat zien
dat er nog een reserve is van € 12.000.--. Vraag over vergoedingen; dit wordt eerst nader bestuurlijk besproken. Er
zal gekeken worden of hiervoor voldoende budget beschikbaar is. Voor komend seizoen blijft alles nog gehandhaafd.
7.1. Verslag kascontrole
Verkiezing nieuw lid

Marcel Drost doet verslag van de kascontrole en kan het af met een korte verklaring:
alles zag er goed verzorgd en perfect uit. Marcel is uittredend uit deze commissie.
Als nieuw lid van de kascontrole commissie meld Simon Koolwijk zich beschikbaar.

08. Arbitrage
8.1. Terugblik 2014
3 aanmeldingen tot clubarbiter.
8.2. Opleiding nieuwe arbiters Er is een structureel tekort, opleiding clubarbiter begint in september.
Opleiding/doorstroming Districtarbiter begint in mei. 3 mensen stromen hierbij door.
09. Recreanten

Hier zijn geen bijzonderheden te melden

10. Rondvraag

Gerard Mitgenberg: P.K. Bandstoten 5 klas: Reservespeler is niet gebeld om deel te
nemen. Oorzaak ligt op gewestelijk niveau, daar horen die vragen thuis.
Cor den Boer: Klaagt over internetpulp. Heeft iedereen daar last van? Dit is SPAM.

Sluiting:

De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering.
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