
 

 

Verslag A.L.V.  District d.d. 26-4-2017 
 

 

1.   Voorzitter opent de vergadering  
 
2. Ingekomen brief van Impuls wordt voorgelezen en komt bij het item arbitrage aan de orde. 
   
3. Vaststelling agenda: Agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen/aanpassingen. 
 
4.  Verslag van de Najaarsvergadering word goedgekeurd. 
 
5. Competitie 
5.1 Evaluatie 2016 - 2017 Bestuur wordt verzocht betere informatie te verschaffen over de gewestelijke  
 teamwedstrijden. Deze info is voor veel mensen moeilijk te vinden.  
5.2 Vooruitblik  2017 - 2018 Info over vervolgwedstrijden wordt  op de districtsite verbetert. 
 Volgend seizoen spelen we volgens een eerder gemaakte afspraak 24 wedstrijden. In de C2 klasse  
 zijn zo weinig teams dat het moeilijk is om hier een 'normale' competitie te spelen.  Samenvoegen  
 met een ander district spelen blijkt echter niet mogelijk.  Hetzelfde geldt voor de B1 klasse, om  
 een zelfstandig klasse te maken hebben we eerder afgesproken dat hier minimaal 6 teams voor  
 nodig zijn.  Zolang dat niet wijzigt blijft er een gecombineerde poule met  B1/B2 teams in poule A.  
 Voor het nieuw seizoen is er één moyennetabel voor alle klasse en disciplines. 
 Alle klasse spelen 24 wedstrijden, zoals op de najaarsvergadering in een Excel sheet is uitgelegd. 
5.3 Uitreiking prijzen seizoen 2016 - 2017  
 
6. P.K. Het afgelopen seizoen hebben we voor ons District een 'topprestatie' geleverd; als het gaat om de 
 afvaardigingen ( 7 ). Opgemerkt wordt dat de publieke belangstelling bij een finale zwaar tegenvalt.  
 Een finale met 6 spelers zoals we nu hanteren stemt volledig overeen met het gewest.  Dat de   
 publieke belangstelling tegenvalt is dit geen reden om terug te gaan naar 8 deelnemers. We wijken  
 er daarom niet van af. We hebben 6 gewesten en ook volgend seizoen blijft dit gehandhaafd.   
 Er gaan maar 6 kampioenen door naar de Nationale Finale. De afdeling Noord en Zuid spelen een  
 beslissingswedstrijd wie als kampioen die plek verdient.  
 
7. Bestuursverkiezing, er hebben zich geen kandidaten aangediend. 
  Nel Twigt   Herkozen als penningmeester 
  Jan v.d. Meer   Herkozen als bestuurslid   
 
8. Financiën: Door afwezigheid wegens familieomstandigheden van de penningmeester wordt dit punt 
 doorgeschoven naar de Najaarsvergadering. 
 
9. Arbitrage: De brief van Impuls wordt besproken en Loek van Kersbergen geeft uitleg.  
 Het eerste punt waarover discussie ontstaat is de lijst van actuele arbiters; deze klopt niet. Mensen zijn onte-
 recht afgevoerd; ook is hierover een behoorlijke discussie ontstaan. 
 Alle voorstellen m.b.t. arbitrage worden bestuurlijk nog eens kritisch bekeken. Als bestuur gaan we opnieuw 
 naar de tekentafel en komen hier op de Najaarsvergadering op terug.. 
 
10. Rondvraag:  1. Impuls   2. ONA   3. BAB    4. Centrum   5. Stolwijk 6. Moerkapell 
 1.) Financiële onderbouwing van de stukken wordt uitgelegd. Beter uitfilteren. Kan de planning van de P.K. 
 eerder bekend gemaakt worden. Antw. Nee kan pas na inschrijvingen. 2.) Waarom zijn de teamfinales ge-
 pland zoals ze zijn gepland? Hierover beslist het gewest. 3.) BAB is bereid de nek uit te steken om arbiters te 
 benaderen. 4.) Technische vraag omtrent site op smartphone. Werkt erg slecht.  5.) Waarom wijziging inter-
 vallen. Er was verschil in de dag en/of avondcompetitie qua aantal te maken caramboles. Is nu weggehaald. 
 Op de gewestelijke finale heeft niet iedereen 4 wedstrijden gespeeld. Ga ik navragen. Vraag over uitnodiging 
 pk wordt door Bouke direct beantwoord. 6.) Welk envelopje komt wel/niet terecht bij de arbiters vereniging.  
 
11. Voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit om 22.30 uur de vergadering. 


