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1. Voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Mededelingen 
 
 Damesbiljarten.  Districtfinale wordt niet meer verspeeld.  Zolang het  op de gewestelijke wedstrijdkalender 
 staat,  worden 2  teams  afgevaardigd:  1 uit de Krimpenerwaard  en  1 uit Gouda. 
 Een betoog om dit wel door te laten gaan door Janine Verkerk heeft de mening van het bestuur niet veran-
 derd en de beslissing zal blijven zoals die is genomen. 
  
4.  Verslag Najaarsvergadering wordt goedgekeurd 
 
5. Competitie 
 
 5.1 Evaluatie afgelopen seizoen: Het is te betreuren dat door het terugtrekken van een team in de B1 
  het speelrooster dusdanig werd verstoord, dat soms 3 - 4 weken niet gespeeld kon worden. We 
  hopen dat dit niet meer voorkomt. Bij onvoldoende B1 teams blijft een samenvoeging met de B2 .  
  Het streven blijft om ieder team te kunnen laten spelen.                                                                                       
  Het stuk betreffende de voorstellen tot wijzigingen wordt uitgelegd.  
 5.2 Vooruitblik: Afhankelijk van de beslissing van KVC - CBC wordt afgewacht welke regels worden 
  toegepast. 
 
 5.3 Kampioensprijzen 
 
  B1 Centrum 1 - B2 De Musketier 2 - C1 O.N.A. 3 - C2 Moerkapelle 2 - C3 K.B.C. 2 - C4 O.N.A. 5 
 
  Kortste Partij: 
   B1 - Peter Kalkman 19 Brt. B2 - Femke Verheul 16 Brt  C1 Chris van Eijk 23 Brt  
   C2 - Petro Huisman en Marcel Drost 11 Brt. C3 - Quirien Schoonderwoerd 12 Brt. 
   C4 - Kelly de Kleijn 11 Brt. 
 
  Hoogste Serie in % 
   B1 Ron IJsselstijn serie van 10   B2  Pedro  Ruigrok en Teus Verburg  serie van 6 
   C1 Hans de Vries serie van 181  C2  Petro Huisman  serie van 49 
   C3 Ted Markus serie van 28  C4  Thomas Keijzer  serie van 12  
 
  Most Valuable Player 
   B1  Ton de Jong  % 98.2609  
   B2 John van Pomeren % 95.0642 
   C1 Gerard de Jong  % 98.2456 
   C2 Dick van Voorst  % 95.5769 
   C3 Jos de Jong  % 94.5386 
   C4 Remy Brouwer  % 95.0948 
  
6. P.K. Sanctiebeleid: Regels die zijn ingevoerd  worden gehandhaafd. In de P.K. hebben we 4 afvaardi-
  gingen naar een N.K. gehad.   Gerard Mitgenberg 3 Bnd. kl. 3e klas, Ron IJsselsteijn 3 Bnd. Hfd. kl, 
  Henk Statz 1e klas Libre en Cor Lingen.  
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7. Bestuursverkiezing,  
  Bas Blok  Secretaris   - wordt voor een nieuwe periode herkozen. 
  Bouke Buis  Wedstrijdleider PK  - wordt voor een nieuwe periode herkozen. 
 
  Aftredend 2017:  - Penningmeester + 1 bestuurslid 
 
  Aftredend 2018:  - Voorzitter + 1 bestuurslid     Voorzitter is niet herkiesbaar  
 
8. Financiën 
 8.1 Vooraf wordt opgemerkt wordt dat de kascontrole nog moet plaatsvinden.  Francis de Keijzer - 
  Moerkapelle heeft zich beschikbaar gesteld in de kascontrolecommissie. Jaarstukken worden aan 
  iedereen uitgereikt.  
 8.2 Balans per 31 december:  Reserve is nog steeds voldoende. Geen vragen hierover. Ook niet over de 
  resultaten. 
  Vergoedingen van de P.K. gelden: hierover ontvangen de verenigingen per mail een overzicht hoe die 
  in de toekomst gaan gelden.  
 
9. Arbitrage: Loek geeft aan dat de arbiters vereniging feitelijk niet meer bestaat. Er is binnen het bestuur een 
  plan in voorbereiding. Deze wordt op de najaarsvergadering in behandeling genomen. 
 
10. Recreanten N.V.T. 
 
11. Rondvraag.  
  H.B.G. - De vraag wordt gesteld hoe in de B2 te handelen wanneer een speler een biljardéé maakt.  
  Er hoort normaal gesproken een arbiter aan de tafel te staan. Verder komt het aan op de sportieve 
  plicht van de speler.  
   't Wiel - Het aantal spelers in een team bestaat uit 8 spelers, het iedere keer wisselen van dan tegen 
  die en dan tegen die is een ergernis, waarom niet 2 teams van 4. Antwoord: Een team mag bestaan 
  uit 8 spelers, dat is reglementair bepaald. 
  K.B.C. - Team kan nooit verder naar gewestelijke wedstrijden omdat mensen om geloofsredenen niet 
  op een zondag willen spelen. Antwoord: Dat is in behandeling bij de bond. 
  Een andere vraag was: waarom een team dat als 2e in de poule is geëindigd niet is uitgenodigd. 
  Dat kwam omdat het betreffende team niet met 4 mensen beschikbaar waren. 
  de Tas - Deze vereniging wil een lans breken voor het rookbeleid. De vereniging vraagt aan alle 
  aanwezige verenigingen dringend om hier rekening mee te houden anders weigert een team om bij 
  ONA te gaan spelen. Antwoord: Wij volgen het beleid van de K.N.B.B. maar gaan niet als politieagent 
  controleren. Verenigingen zijn verplicht om een rookvrije biljartruimte beschikbaar te stellen. Indien 
  een team weigert op locatie te spelen, volgt een procedure, waarvan de uitslag door de CBC zal wor-
  den bepaalt.  
   
   
12. Sluiting Om 22.00 uur werd iedereen bedankt voor de positieve inbreng en de vergadering gesloten. 


