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K.v.K. Oost Nederland (Zwolle) nr.:40060920   
ING Betaalrekening: 38 45 421 t.n.v. District N.O.Overijssel KNBB te Coevorden 

 
Notulen Bestuursvergadering 10 september 2018 

Aanwezig: Bert Kregmeijer, Erik Binnenmars, Peter Timmer, Nienke Lehmann-Schutte en Nynke de Hoog-Kooistra.                                                                                                                                               

Afwezig met kennisgeving: Herman Kosse en Hans Mager 

Agenda 
1. Opening: Eric opent de vergadering om 20:10 en verwelkomt alle bestuursleden.  

- Hennie Schonewille: Bert Kregmeijer en Eric Binnenmars zullen bij hem langs gaan.  
2. Notulen bestuursvergadering d.d. 26-6-2018:  

- Notulen van de Algemene ledenvergadering en die van de bestuursvergadering 26-6-2018 waren nog 
niet klaar 

3. Ingekomen stukken: Nynke de Hoog 
- uitnodiging informeel overleg op zaterdag 22 september om 10:00 bij restaurant ’t Hof van Dalfsen van 

KNBB . 
 * afgevaardigden van ons district zijn Bert Kregmeijer en Eric Binnenmars, secretaris Janneke 
Horneman KNBB heeft de aanmelding gekregen. 

- Bert Kregmeijer: Mutatie aantal leden district NOO dit is een overzicht van het aantal leden wat het 
district heeft 589 leden en 37 verenigingen 

- Factuur voor de vlaggen => door gestuurd naar de penningmeester, extra vlaggen zijn voor locaties die 
finales organiseren. 

- Secretaris heeft aan alle vereniging secretarissen een mail gestuurd en gevraagd naar de recente 
bestuursveranderingen die na de algemene ledenvergadering van afgelopen mei hebben plaatst 
gevonden, van een aantal verenigingen heb ik veranderingen hiervan doorgekregen. De lijst hiervoor is 
aangepast en staat nu op de site zonder adressen i.v.m. de privacy wet. 

- Mail van Harrie Ploeger over de gewestelijke prijzen van het seizoen 2017-2018 en het ontbreken van 
de titel kampioen op de plaquette de kosten die het gewest NON heeft gemaakt worden niet vergoed 
door de KNBB. 

4. Verslag over intervallen nieuwe seizoen is doorgeschoven agendapunt van bestuursvergadering 26-6-2018 
- Het district NOO heeft een opzet ingediend over de intervallen van de klasse ’s, hier is echter nog geen 

reactie vanuit de KNBB op teruggekomen. 
4a. District competitie: Nienke Lehmann,  

- de competitie is van start er zijn her en der nog moyenne van spelers die aangepast moesten worden.  
- De kalkwieke gaat een team naar de maandag avond i.v.m. bezetting lokaliteit. 
- Er zijn dit seizoen minder teams.  
- Nienke Lehmann en Herman Kosse regelen met 123biljarts de teambekers  
- Aantal afvaardigingen naar het gewest voor ons district:  A  1 team;  B-1 2 teams; B-2 2 teams, C-1 2 

teams; C-2 3 teams; C-3 3 teams; C-4 3 teams kampioen rechtstreeks naar Zwolle 
Tussenronde op zaterdag 11 mei C en B  klasse en zondag 19 mei A klasse en Dames 
Finale zaterdag 25 mei C en B klasse en zondag 26 mei A klasse en Dames. 

       4b. Persoonlijke Kampioenschappen: Peter Timmer 
- Leden kunnen zich eventueel nog wel inschrijven als ze op het laatst toch nog wel mee willen doen 

wedstrijdleider gaat dan in ieder geval bekijken of dat nog kan. 
- De eerste voorrondes zijn geweest en de eerste finale is al binnenkort. 
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- Bekers zijn binnen en zijn al of worden binnenkort bij de verenigingen gebracht. 
- Overzicht voor de prijsuitreiking voeg ik toe in een bijlage kijk deze even na of die klopt zo. 
- Hoofdklasse Libre eventueel op 1 dag of samen met ander district (Zwolle) 

       4c. Financiën: Bert Kregmeijer  
- er zijn een aantal verenigingen die nog niet hebben voldaan deze krijgen hier bericht over. 
- Kwartalen lopen van januari-maart, april-juni, juli – sept en okt –dec voor de 1e van het nieuwe kwartaal 

de declaraties in dienen. 
5. Websitebeheer: Bert van der Louw stopt per 1 jan 2019. 

- Peter Timmer en Nynke de Hoog gaan de website samen bijhouden. 
- Maandag 17 september gaan ze naar Bert v.d. Louw voor de overdracht van de gegevens en voor uitleg 

van de site. 
6. Communicatie. Nynke de Hoog 

- communicatie van het bestuur naar de verenigingen toe worden zoveel mogelijk door secretaris 
gedaan. Dit om te voorkomen dat er 3 mailtjes over het zelfde onderwerp bij de vereniging 
secretarissen terecht komen. 

- Facebook pagina is een mededelingen pagina met een verwijzing naar de site voor meer informatie 
- veranderingen/mededelingen e.d. communiceren via de site bij Nieuws / competitie /PK, 

Wedstrijdleiders competitie/pk zorgen zelf dat de communicatie betreffende de competitie en PK 
duidelijk op de site komen.  

- Notulen van de vergaderingen  worden eerst in concept op de site geplaatst en definitief gemaakt in de 
eerst volgende vergadering.  

7. Wat verder ter tafel komt 
- Bert Kregmeijer:  

Trainingen van Mirjam Pruim-Emmens bij BV Quick in Aadorp zijn gestopt  
Bert Kregmeijer legt contact met Mirjam Pruim-Emmens om Sebastiaan Lenting (zoon van Stefan 
Lenting)  te gaan trainen. 

- Nynke de Hoog: A.V.G. privacy wetgeving het district plaatst geen adressen van overige leden zonder 
toestemming op de site.  

8. Rondvraag 
- Peter Timmer: 3 punten extra maar raar als je in de onderste grens van het te maken caramboles zit.* 

Met ingang van het nieuwe seizoen, nieuwe spelers krijgen moyenne aan de bovengrens van de te 
maken caramboles met bestaande spelers lukt dit niet i.v.m. een officieel moyenne dit vanwege de 
extra competitie punten  

9. Sluiting. 
- Voorzitter sluit om 22:00 de vergadering. 

 
Met vriendelijke groet, 
Nynke de Hoog-Kooistra, secretaris KNBB-NOO 
 
Volgende vergadering: dinsdag 13 November 20:00 bij Brasserie de Corner te Dedemsvaart 

Notulen opgemaakt door secretaris KNBB-NOO Nynke de Hoog-Kooistra  op 12-9-2018 
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Bijlage: Indeling prijsuitreiking finales 
 
 Bert Kregmeijer  
District finale Driebanden klein 3de klasse 14-16 september 2018 B.V. D'Oale Delle, Ane 
District finale Libre (interval) 5de klasse 28-30 september 2018 De Viersprong, Nieuw-Amsterdam 
Gewestelijke finale Libre (interval) 5de klasse 02-04 november 2018 N.O. Overijssel D'Oale Delle, Ane 
District finale Libre 2de klasse 11-13 januari 2019 B.V. D'Oale Delle, Ane 
District finale Driebanden groot 3de klasse 25-27 januari 2019 De Viersprong, Nieuw-Amsterdam 
 
Eric Binnenmars 
District finale Driebanden klein 2de klasse 12-14 oktober 2018 B.V. Den Marienberger, Mariënberg 
District finale Libre 1ste klasse 08-10 februari 2019 B.V. Den Marienberger, Mariënberg 
District finale Bandstoten 4de klasse 15-17 februari 2019 B.V. Den Marienberger, Mariënberg 
District finale Bandstoten 2de klasse 12-14 april 2019 B.V. Quick, Aadorp 
Nationale finale Bandstoten 3de klasse 3-5 mei 2019 BV de Klaampe Westerhaar 
 
Herman Kosse 
District finale Driebanden klein 1ste klasse 26-28 oktober 2018 B.V. Phoenix, Coevorden 
Gewestelijke finale Libre Dames (interv.) 2de klasse 05-07 april 2019 N.O. Overijssel Phoenix 
 
Nynke de Hoog-Kooistra 
District finale Libre 4de klasse 09-11 november 2018 Padberg, Dedemsvaart 
Gewestelijke finale Bandstoten 4de klasse 15-17 maart 2019 N.O. Overijssel Padberg 
 
Peter Timmer 
District finale Driebanden klein Hoofdklasse 23-25 november 2018 Carambole, Daarlerveen 
District finale Libre 3de klasse 07-08 december 2018 B.V. Quick, Aadorp 
District finale Bandstoten 5de klasse 21-23 december 2018 B.V. de Klaampe, Westerhaar 
Gewestelijke finale Driebanden groot 3de klasse 01-03 maart 2019 N.O. Overijssel Carambole Daarlerveen 
District finale Libre Dames (interv.) 2de klasse 08-10 maart 2019 Carambole, Daarlerveen 
 
Nienke Lehmann-Schutte 
District finale Bandstoten 3de klasse 22-24 februari 2019 Padberg, Dedemsvaart 
 
Niet ingedeeld nog 
Kader 38/2 3de klasse GEWESTELIJKE VOORRONDEN 30-dec-18 25-27 januari 2019 N.O.N. 2 
Libre Hoofdklasse geen voorronden gewestelijke finale 17-mrt-19 12-14 april 2019 Zwolle H.B.C. 
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