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Vergadering van Afgevaardigde Regio Biljart Oss op 

   22-06-2022. 
 

 

Aanwezig: · Johann Wilkens (Voorzitter) 

  Jan Kersten (Secretaris) 

Bert van Oss (Penningmeester) 

  Rini v Hoogstraten (Wedstrijdleider en Webmaster) 

  Remy Cornelisz (Ass Wedstrijdleider) 

 Locatie:  Kantine CITO 

Tijdstip:  10:00 uur  

 

1.  Opening. 

 Voorzitter Johann Wilkens opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

2. Controle getekende presentielijst. 

 10 afgevaardigden zijn vertegenwoordigd. 

 5 afgevaardigden afwezig met kennisgeving. 

 

3. Voorstel wedstrijdleiders. 

Namens de wedstrijdleiders geeft de secretaris een uitleg waarom deze vergadering is 

bijeengeroepen. 

 Op de eerste plaats om nog een keer uitleg te geven over het voorstel voor de nieuwe 

competitie 2022-2023, waarna nog vragen en opmerkingen worden beantwoord. 

 Op de tweede plaats om toestemming te vragen aan alle afgevaardigden om het voorstel 

in te voeren, voorlopig voor 1 jaar. 

 

 Verder wordt verwezen naar de uitleg door Rini van Hoogstraten in de uitnodiging voor 

deze vergadering. 

   

Vragen en opmerkingen: 

 

Wim Vissers: Wat wordt bedoeld met op vrijwillige basis spelen van libre of over band? 

 Het blijft onduidelijk Daarom zal dit in de bestuursvergadering besproken worden, 

waarna het aan alle afgevaardigden bekend worden gemaakt. 

Mari Hondong: Hoeveel bandspelers mogen er in een wedstijd spelen? 



 Maximaal 1 speler, maar er mogen meer bandspelers in een team worden opgesteld. 

Mari Schellekens: Wat is nu het teamgemiddelde? 

 Na een toelichting wordt het duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. 

Theo van Dinther: Verdwijnen nu de ondergrenzen? 

 Dat is de bedoeling van dit voorstel. 

Ad Verhagen: Kan er ook een copy gestuurd worden naar het bestuur van alle afdelingen? 

 Dit is besproken in de jaarvergadering. Het bestuur communiceert alleen via de 

afgevaardigden. 

Ad Verhagen: Geeft een compliment aan het bestuur voor het voorbereiden van het voorstel 

zodat het op duidelijke manier bij de afgevaardigden is terechtgekomen. 

Mari Hondong: Kunnen we in de toekomst ook met 3 spelers in alle klassen gaan spelen? 

 Dit zal ook in de bestuursvergaderingen besproken worden. 

Hierna leest de voorzitter een brief voor van de afgevaardigde Jan de Veer, 

Die ook het voorstel van Mari Hondong benoemd. 

Rini van Hoogstraten: Kunnen we de interval tabel van de KNBB niet gebruiken? 

 Na een discussie hierover wordt besloten dit niet te doen. 

 

Toestemming afgevaardigden. 

 

De voorzitter vraagt aan de afgevaardigden wie er het goed vindt om het voorstel voor de 

komende competitie 2022-2023 in te voeren voorlopig voor een jaar. 

 

Uitslag: 

 

1 afdeling niet mee eens maar zegt mee te werken met het voorstel. 

9 afdelingen zijn positief 

3 afdelingen hebben bij afmelding voor de vergadering te kennis gegeven dat ze toestemming   

   geven. 

2 afdeling geen mening gegeven. 

 

Conclusie: 

 

Voorstel zal voor 2022-2023 worden ingevoerd. (voorlopig voor 1 jaar). 

 

De voorzitter bedankt iedereen voor alle medewerking en sluit de vergadering. 

 

Namens het bestuur, 

Jan Kersten 

Secretaris Regiobiljart Oss. 


