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VOORWOORD
Beste biljarters en biljartsters,
Het biljartjaar 2019-2020 is voorbij, afgesloten.
Wie had na het einde van de najaarscompetitie kunnen denken dat het
zo zou lopen. De voorjaarscompetitie was goed en wel aan de gang,
toen het corona-virus de kop op stak en we genoodzaakt waren om te
stoppen. Dus geen kampioenen van de voorjaarscompetitie, geen
winnaars van de Lambregtsbokaal en de Distelbokaal en geen
persoonlijke kampioenen driebanden en bandstoten.
Dit jaar zal ons allemaal de rest van ons leven bijblijven.
Ik ben er zelfs van overtuigd dat mijn kleinkinderen van nu, 6 en 7 jaar,
later tegen hun kleinkinderen zullen vertellen dat er toen zij klein
waren een jaar is geweest waarin ze heel lang niet naar school konden
en thuis met papa en mama moesten leren.
Laten we met z’n allen hopen dat het bij dit ene jaar blijft.
Geen competitie, niet het sociale leven dat we gewend waren, niet
naar school en werk kunnen is van ondergeschikt belang, wanneer we
denken aan het leed dat de ziekte heeft veroorzaakt en nog doet.
Helaas zijn wij ook mede-biljarters verloren aan corona.
Ondanks dat, gaan we toch weer beginnen:
 27 augustus is de ledenvergadering bij Huis ten Halve. De
stukken hiervoor staan in deze Pomerans en zijn eerder per
mail verzonden.
 We starten in september - met instemming van een overgrote
meerderheid van jullie, onze leden en lokaalhouders eenmalig met één langere competitie in de hoop dat wie die
normaal uit kunnen spelen.
We kunnen niet in de toekomst kijken, maar wanneer we met z’n allen
de verantwoordelijkheid nemen om ons te houden aan de richtlijnen
van de regering en het RIVM, zijn we goed bezig toch?
Tot ziens, blijf gezond.

Groetjes,
Jeanne

Website: www.roosendaalsebiljartbond.nl

Bank: R.B.B. NL24 RABO 0144 3059 41
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In Memoriam
Op 27 december 2019 is in de leeftijd van 90 jaar overleden

Piet Gort
Lid van biljartvereniging De Distelbiljarts.
Piet was aangemeld als reservespeler driebanden in zowel de senioren- als de veteranencompetitie.
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Bestuur Roosendaalse Biljartbond

Op 6 maart 2020 is in de leeftijd van 61 jaar overleden

Evert Rokx
Lid van biljartvereniging D.V.F.
Hij speelde in het 2e driebanden team in de afdeling senioren.
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Bestuur Roosendaalse Biljartbond

Op 4 april 2020 is in de leeftijd van 86 jaar overleden

Piet Bulkmans
Lid van biljartvereniging D.V.F.
Hij speelde in het 1e driebanden team in de afdeling veteranen.
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Bestuur Roosendaalse Biljartbond
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In Memoriam - vervolg Op 24 maart is tijdens zijn vakantie op 75-jarige leeftijd overleden

Wim Verhoeven
Kastelein van Café de Gouden Leeuw,
Lid en mede oprichter van biljartvereniging de Gouden Leeuw.
Wim was een biljarter van het eerste uur en soms was hij door omstandigheden
wel eens wat later bij de tegenstander, maar dat werd hem door iedereen vergeven.
Na het biljarten was het altijd gezellig vertoeven met Wim.
Wim stond altijd voor iedereen klaar.
We konden steeds een beroep op hem doen als kastelein en biljarter.
Voor de verschillende jaarlijkse toernooien in de Café de Gouden Leeuw was alles mogelijk en
vond Wim het altijd wel goed, zelfs op zijn sluitingsdag kon er indien nodig worden gebiljart.
Ook invallen bij een ander team deed hij altijd met veel plezier.
Wim gunde iedereen zijn puntjes en vond het soms bijna vervelend,
wanneer hij een hele goede partij speelde.
Met het aantrekken van de juiste biljartkleding had Wim niet zoveel.
Dit maakte voor zijn tegenstander dan ook weinig uit.
Iedereen kende Wim zoals hij was en niemand had er problemen mee.
We zullen hem als biljarter en kastelein van onze thuisbasis dan ook heel erg missen.
Wij wensen Annick, familie Verhoeven en familie Breugelmans heel veel sterkte
met het verwerken van dit verlies.
Bestuur en Leden,
B.V. de Gouden Leeuw

Door het overlijden van Wim Verhoeven zijn wij als Roosendaalse Biljart Bond
niet alleen een gastvrije lokaalhouder van een van onze grootste verenigingen verloren,
maar ook een verdienstelijke biljarter.
Als RBB konden we bij Wim steeds aankloppen voor een vergaderlocatie, een
kampioenschap of finale. Hij stelde dan niet alleen zijn biljarts beschikbaar, maar charterde onder
de leden van zijn vereniging ook mensen die de organisatie voor hun rekening namen.
Wij wensen Annick en de families Verhoeven en Breugelmans
heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Bestuur Roosendaalse Biljartbond
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In Memoriam - vervolg Op 4 april 2020 is in de leeftijd van 70 jaar overleden

Ad Houtepen
Lid van biljartvereniging Seppe.
Hoewel Ad al geruime tijd problemen had met zijn gezondheid,
en daardoor niet meer kon mee biljarten zullen velen van ons hem kennen.
Hij was door zijn vereniging voor dit seizoen aangemeld als reservespeler.
Ad was een kritische biljarter in de positieve zin van het woord.
Zolang zijn gezondheid het toeliet bezocht hij altijd de ledenvergaderingen.
Hij had zich dan goed voorbereid.
De biljartvereniging Seppe verliest in Ad iemand die graag de touwtjes in handen had
en de zaak op orde hield.
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Bestuur Roosendaalse Biljartbond

Op 7 juni 2020 is in de leeftijd van 69 jaar overleden

Jos Voorbraak
Lid van biljartvereniging De Wieken.
Hij speelde in Wieken 3 libre in de najaarscompetitie en bandstoten in
de voorjaarscompetitie in de afdeling veteranen.
Jos was een rustige bescheiden man, die wel heel fanatiek werd wanneer
hij aan de biljarttafel stond.
Hij wilde winnen en baalde er zichtbaar van wanneer het niet ging zoals hij wou.
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Bestuur Roosendaalse Biljartbond
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In Memoriam - vervolg Op 27 juni 2020 is op 83 jarige leeftijd plotseling overleden

Jac Verbraak
Lid van biljartvereniging A.D.S. uit Wouw.
Jac speelde al vele jaren in de diverse competities van de veteranen afdeling voor A.D.S.
Het liefst speelde hij driebanden en velen zullen hem kennen als vaste speler
van het 2e team van A.D.S.
Voor de Wouwse vereniging heeft hij ook heel veel betekend.
Als je hem nodig had om ergens in te vallen, had hij al "ja" gezegd, voor je was uitgesproken.
Ook was hij altijd actief bij de organisatie van de vriendschappelijke wedstrijden
en de clubkampioenschappen van A.D.S.
Wij wensen zijn vrouw Coba, zijn kinderen Adrian, Tony, Claudia, Jacky, Marie-Louise en Nathalie,
zijn schoondochter en schoonzonen en zijn kleinkinderen
heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Bestuur Roosendaalse Biljartbond

Op 28 juni 2020 is in de leeftijd van 81 jaar overleden

Geert Koevoets
Lid van biljartvereniging De Pin.
Hij speelde in de najaarscompetitie en de voorjaarscompetitie driebanden in Pin 1
in de afdeling veteranen.
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met het verwerken dit verlies.
Bestuur Roosendaalse Biljartbond

6

In Memoriam - vervolg Op 11 juli 2020 is in de leeftijd van net 79 jaar overleden

Jan Ribbens
Lid van biljartvereniging de Drie Zwaantjes.
Jan was een vaste speler in team dat meespeelde in de veteranen afdeling.
Het team speelde in de najaarscompetitie libre en in de voorjaarscompetitie bandstoten.
Door problemen met zijn gezondheid heeft hij echter maar één wedstrijd mee kunnen doen.
Degenen die Jan kennen, kennen hem als een aimabele man, een zeer sportieve tegenstander.
Wij wensen zijn vrouw Joke, zijn zonen Patrick en Hans, zijn schoondochter Tulla
en zijn kleinkinderen heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Bestuur Roosendaalse Biljartbond

Op 19 juli 2020 is in de leeftijd van 80 jaar overleden

Piet van Eekelen
Lid van biljartvereniging De Kruisstraat.
Piet was een vaste speler in het team Kruisstraat 3
dat in de najaarscompetitie libre speelde in de veteranen afdeling.
Wij wensen zijn vrouw Gerda, zijn kinderen Johan, Michiel en Marleen, zijn schoondochters en
schoonzoon en zijn kleinkinderen heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Bestuur Roosendaalse Biljartbond

Vijf pagina’s In Memoriam
Voor de een wat uitgebreider dan voor de ander. Dat is niet de intentie van het bestuur. Wij willen dat
iedereen de aandacht krijgt die hij of zij verdient. Bij sommigen heeft de eigen vereniging zijn best gedaan
om een tekst aan te leveren, of wat meer bijzonderheden te vermelden bij het doorgeven van het
overlijden. We kennen als bestuur best wel wat biljarters, maar lang niet allemaal persoonlijk of als
tegenstander. Wij zouden het daarom zeer op prijs stellen als de vereniging bij het doorgeven van het
overlijden van hun lid wat meer informatie verstrekt over de speler zelf, zodat wij een waardige in
memoriam kunnen opmaken, hetgeen wij ook van belang vinden voor de nabestaanden.
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Uitnodiging Ledenvergadering 27 augustus 2020

Roosendaalse Biljart Bond
Secretaris: Frits Terlouw
Het Bossche Laag 8, 4731 WZ, Oudenbosch
Telefoon: 06-22219074

E-mail: gterlouw@icloud.com

Oudenbosch, 1 augustus 2020
Onderwerp: Ledenvergadering
Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van donderdag 27 augustus 2020, bij Café Huis ten
Halve, Kruisstraat 60, 4707 RC te Roosendaal. De vergadering zal aanvangen om 20.00 uur.
Volgens de statuten is elk bij de RBB aangesloten vereniging lid van de RBB. Elk lid zal een
vertegenwoordiger dienen aan te wijzen, die op de vergadering als stemgerechtigde namens de
vereniging mag optreden. Ik verzoek u om de bijgevoegde verklaring voor aanvang van de vergadering
aan de secretaris Frits Terlouw te overhandigen.
Wij verzoeken u in verband met de corona maatregelen met niet meer dan twee (2) personen per
vereniging naar de vergadering te komen. Ook tijdens de vergadering is men gehouden aan de
regelgeving in verband met het coronavirus.
De (voorlopige) agenda luidt:
1. Opening
2. Herdenking overleden leden
3. Aanvullingen op de agenda
4. Notulen van de vergadering van 27 februari 2020
5. Mededelingen bestuur
6. Verkiezing bestuursleden. Periodiek aftredend en herkiesbaar Joop Dekkers
7. Ingekomen en uitgaande stukken
8. Jaarverslag secretaris
9. Jaarverslagen wedstrijdleiders
10. Jaarverslag penningmeester
11. Voorstel wijziging inschrijfgelden met ingang van seizoen 2021-2022
12. Verslag kascontrolecommissie
Bestaande uit Anton Bax, Rene Stander en Frans Jonkergouw
13. Benoeming kascontrolecommissie
14. Prijsuitreiking Competitie
15. Pauze
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16. Ballotage van ZBGG. Is nu een jaar aspirant lid
17. Vaststellen competitieschema
18. Persoonlijke kampioenschappen en toernooien
19. Biljartpoint
20. Rondvraag
21. Sluiting
Mocht u vragen en/of punten hebben voor deze vergadering, dan verzoeken wij u deze indien mogelijk
van tevoren schriftelijk of per e-mail aan de secretaris ter agendering voor te leggen.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de Roosendaalse Biljartbond,
Frits Terlouw, secretaris
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Notulen van de ledenvergadering 27 februari 2020
Datum:
Plaats:

27 februari 2020
Café-zaal Huis ten Halve te Roosendaal

Bestuur:

Jeanne Backx-de Backer, Therja Maas, Joop Dekkers,
Riekus van Oosterhout, Kees Braat en Frits Terlouw.

Aanwezig:

ADS, Amicitia, AZ-Kaai ’93, Bakker Boys, BBV, Bosbad, BVK, Crescendo, DES ’83,
Distelbiljarts, Drie Zwaantjes, Gouden Leeuw, HGL, Jansen & Jansens, Kerkzicht STB,
Kerkzicht Zegge, Kruisstraat, Omganck, Ontspanning, Oudenbosch, Paardenstal,
Raatskelder, Vredeshof, Wieken.

Afgemeld:

Blauw Wit, BVB, DVP, Korenaere, Kroon, PEC ’87, Wapen van Nassau Sen, Wapen van
Nassau Vet.

Afwezig zonder bericht:
BCW, BVBZ, Calypso, Donkenhof, DOS, DVF, Kloosterhof, Le Soleil, Nieuwenberg,
Nooit Gedacht, Nooit Volleerd, OBK, Oud Roosendaal, Pin, Pleintje, Ram, Reebok,
Rianda, Schuitje, Seppe, Steeds Beter, Tivoli, Trefpunt Rcp, Veestallen, VOFE, ZBGG,
Zilverden.
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. De voorzitter vraagt of iedereen het
machtigingsformulier heeft ingeleverd en zijn stemkaart heeft ontvangen. Er zal gebruik gemaakt
worden van een beamer. Verder hebben wij de beschikking over een zaalmicrofoon die door Riekus
naar de persoon, die een vraag wil stellen, gebracht zal worden.

2. Mededelingen bestuur
De voorzitter deelt mede dat Cees van den Bempt, die vorig jaar hier achter de bestuurstafel heeft
gezeten en ook gekozen was in het bestuur, na enkele maanden heeft aangegeven dat hij toch wil
terugtreden als bestuurslid van de RBB. Dat wordt door het bestuur gerespecteerd en in die korte
tijd heeft hij toch goede zaken geregeld, zoals het nu in eigen beheer onderhouden van de website
van de RBB. Dat geeft een flinke kostenbesparing. Verder heeft hij voor het zeventig jarig bestaan
de kaartjes geregeld die zijn verstrekt aan de leden. Cees wordt bedankt voor zijn inzet als
bestuurslid van de RBB.
Aan de tafel zit nu Kees Braat. Hij is niet als bestuurslid aanwezig. Maar Kees en ook het bestuur van
de RBB willen bekijken of bestuursfunctie iets voor Kees is. In augustus komen wij daar verder op
terug. Hij draait nu wel mee als een soort stagiaire.
3. Vaststelling notulen ledenvergadering van 28 augustus 2019
Jan Mol van de Kruisstraat heeft een vraag over de notulen. De vraag gaat over pagina 14. De
evaluatie van de proef met het PK Libre. Er staat dat er gekeken gaat worden naar een oplossing.
Is die oplossing er al. De voorzitter geeft aan, dat alles wel is besproken binnen het bestuur, maar
dat er nog geen oplossing ligt. De oplossing zal afhangen van het aantal inschrijvingen die gedaan
worden voor een PK. Dan zal bekeken moeten worden, hoe wij daar mee om zullen gaan. Als er
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genoeg inschrijvingen zijn, hoeft er niets te veranderen en kan een PK volgens de regels in het
reglement gespeeld worden. Het bestuur heeft wel begrepen dat de proef niet bij alle veteranen
goed bevallen is. Het bestuur neemt dit ook mee, als er een eventuele beslissing moet komen hoe
er verder mee om te gaan.
Verder waren er geen vragen en/of opmerkingen vanuit de vergadering. De notulen zijn hierbij
vastgesteld.
4. Ingekomen/uitgaande stukken
Er is een vraag binnengekomen van Cees van de Bempt van de Distelbiljarts. Dat ging erover om de
voorjaarscompetitie te starten met het eindmoyenne van de najaarscompetitie.
Het is nu zo dat wij aan het begin van het speeljaar beginnen met een gemiddelde dat vast blijft
staan voor het gehele jaar. Tenzij een speler nog geen vier wedstrijden heeft gespeeld, want dan
wordt zijn gemiddelde aangepast. Cees vraagt eigenlijk een verandering van de werkwijze en dat is
heel lastig. Want de voorjaarscompetitie wordt al helemaal ingedeeld, minimaal zes weken voordat
de najaarscompetitie is afgelopen. Je kan een competitie niet gaan indelen als er geen gemiddelden
van de spelers bekend zijn. Dat is de reden waarom het in praktische zin niet mogelijk is om de
werkwijze te veranderen.
Cees geeft aan dat het in principe voor hem ging om de driebanden competitie. Hierop is vanuit het
bestuur opgemerkt dat dit nooit voor 1 competitiesoort kan gelden. Dit omdat ook de andere
spelsoorten gelijk worden ingedeeld.
Cees geeft aan dat hij niet alle details weet, maar constateert, dat wanneer het boekje uitkomt het
al is achterhaald. Eigenlijk als het bij de drukker ligt is het al achterhaald. Cees geeft aan dat hij niet
weet wat de impact zal zijn als een gemiddelde een beetje zal wijzigen in de volgende competitie.
Als iemand meer caramboles zou moeten halen hoeft dat niet gelijk een verandering van de
indeling van klassen te zijn. Het gaat erom dat als het gemiddelde van een speler omhoog of omlaag
is gegaan hij meer kans heeft, of dat iemand anders meer kans heeft om te winnen. Cees geeft aan
dat hij het misschien niet geheel kan overzien. Maar dat gemiddelde is eind januari bekend en
wijzingen worden ook aangeven op het wijzigingsblad. Waarom zou dan een wijziging van het
gemiddelde niet plaats kunnen vinden naar aanleiding van de najaarscompetitie. Dat was de
gedachte van Cees daarbij.
De voorzitter geeft aan dat er dan mogelijk een wijzigingsblad moet komen met 100% van onze
leden. Cees geeft aan dat het alleen maar bij het driebanden aan de orde is. De voorzitter
antwoordt dat dit niet alleen voor het driebanden geldt maar ook voor de andere spelsoorten. Dan
moet iedereen waarvan zijn gemiddelde verandert in het wijzigingsblad gezet worden. Want
niemand speelt precies het gemiddelde waar hij de competitie mee is begonnen. Er zullen altijd
tienden verschil zijn. Wij spelen in het jaar twee driebanden competities en dan hoeven wij toch
niet na het 1e gedeelte de gemiddelden aan te passen.
Cees geeft aan dat het toch een nieuwe competitie is. De voorzitter antwoordt dat het boekjaar van
de RBB en het speeljaar loopt van juli tot juli. Het is niet te doen om de werkwijze te veranderen.
De andere brief was van Froukje Neys van DES ‘83. Deze brief gaat over de kampioensdiploma’s. De
voorzitter leest deze brief voor op de vergadering. In het kort komt het erop neer dat gevraagd
wordt om de kampioensdiploma’s niet meer op de manier, zoals nu gebeurt, te verstrekken aan de
kampioenen. Mogelijk dat deze op een andere wijze verstrekt zouden kunnen worden.
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De voorzitter deelt mede dat dit binnen het bestuur is besproken. Daar is uit naar voren gekomen
dat het toch wel heel leuk is om de diploma’s op deze manier te verkrijgen en op te hangen binnen
de speellocaties. In heel veel speellocaties hangen dan ook de diploma’s aan de muur en dat geeft
toch een bepaalde sfeer. Dat men, als deze diploma’s er een flink aantal jaren hebben gehangen,
deze uit de lijsten haalt en in een archief opslaat is normaal.
De voorzitter vraagt de vergadering wat zij ervan vinden. Kees Lambregts geeft aan dat hij vindt, dat
het op de wijze zoals het nu gebeurt door moet gaan. De voorzitter geeft aan dat zij heeft gemerkt
op de plaatsen waar zij komt, dat er wel heel veel waarde aan wordt gehecht zoals het nu gaat.
Ad Sebregts van Jansen & Jansens vraagt of de lijsten na gebruik weer bij de RBB kunnen worden
ingeleverd. De voorzitter geeft aan dat als de lijsten een flink aantal jaren in een café hebben
gehangen dat wel heel goed te zien is aan de lijsten. Als de lijsten nog in redelijke staat zijn kunnen
ze ingeleverd worden.
De voorzitter geeft verder aan dat een team wat kampioen is geworden, gehuldigd moet worden en
dat daarbij het kampioensdiploma op de vergadering aan het team wordt uitgereikt. De voorzitter
vraagt wat er gedaan wordt met de bekers van de persoonlijke kampioenschappen. Daarop komt
het antwoord, dat die veelal in een doos op zolder terechtkomen. De voorzitter geeft aan dat
daarom de RBB al is overgegaan op medailles en dat scheelt ook in de kosten.
Hierop is er een stemming gehouden over het veranderen van de werkwijze met de
kampioensdiploma’s. Daaruit kwam overduidelijk naar voren dat de vergadering met grote
meerderheid instemde met de huidige werkwijze van het verstrekken van de kampioensdiploma’s.
5. Reglementswijzigingen c.q. aanpassingen
De voorzitter geeft aan, dat zij alles goed had doorgelezen voordat het naar de Pomerans gezonden
werd, maar daarna heeft zij gezien dat er toch een fout in de tekst zat. Op pagina 18 van de
Pomerans staat een artikel 4.1.2 dat is het oude artikel 4.1.1. Het volgende artikel is ook
genummerd als 4.1.2, maar dat moet 4.1.3 zijn. Het oude artikel 4.1.3 is namelijk vervallen.
De voorzitter vraagt of er leden zijn die vragen en/of opmerkingen hebben over de
reglementswijzigingen.
Cor Potters van de Raatskelder heeft een vraag over artikel 2.4.2 laatste alinea, inhoudende dat
“behoudens als het bestuur anders heeft bepaald kunnen die spelers zich niet meer inschrijven bij
andere leden als speler bij de RBB”. De voorzitter legt uit wat dit artikel inhoudt, namelijk dat als
spelers geschorst of geroyeerd worden zij zich niet bij een andere vereniging binnen de RBB kunnen
inschrijven.
Jan Mol van de Kruisstraat vraagt over artikel 4.1.2 de kledingvoorschriften. Daar wordt alleen
gesproken over het overhemd of een trui. Is de broek niet van belang? De voorzitter antwoordt dat
er nooit iets in het reglement heeft gestaan over een kleur van een broek. De voorzitter geeft
verder aan dat zij over de kleding later nog een opmerking had willen plaatsen. Maar als iedereen
nu gewoon zijn tenue, overhemd of trui aandoet, wij al een heel eind op de goede weg zijn. Het is
wel nodig dat dit gebeurt. Verder is er iets over de reclame gevraagd. Deze hoeft niet speciaal op de
borst aan de hartzijde te zitten. Daar wordt door de RBB niet moeilijk over gedaan. Dit omdat als er
een sponsor gevonden wordt die het logo op een andere plaats wil dit ook kan. Maar doe wel
allemaal hetzelfde en draag het tenue als er een wedstrijd gespeeld wordt.
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Verder waren er geen op/of aanmerkingen op de reglementswijzigingen. Deze zijn hierbij
vastgesteld en zullen in het reglement worden opgenomen.
6. Wedstrijdschema seizoen 2019-2020
De voorzitter vraagt of op/of aanmerkingen waren naar aanleiding van het wedstrijdschema. Joop
legt hierbij uit dat de wedstrijden 17 en 18 van het schema niet naar voren gehaald mogen worden.
Dat is besloten op de laatste ledenvergadering. Zij mogen wel in dezelfde week op een andere dag
gespeeld worden, maar absoluut niet naar voren gehaald worden.
Er waren verder geen op/of aanmerkingen op het wedstrijdschema en het schema is nu
vastgesteld.
7. Financiën
Door de penningmeester is de begroting besproken met de vergadering. Zij heeft uitleg gegeven
over de op de begroting staande bedragen. Voor de vergadering is de gehele begroting getoond via
de Beamer.
Naar aanleiding van de uitleg over de begroting van de penningmeester waren er verder geen
vragen en/of opmerkingen. De begroting is hierop met algemene stemmen goedgekeurd.
Hierna heeft de penningmeester een uitleg gegeven over verschillende mogelijkheden om te
kunnen bezuinigen op de kosten. Het verzoek is om de punten die nu aangegeven worden met de
leden van de eigen vereniging te bespreken. Wij merken als bestuur van de RBB vaak dat dit niet
altijd gebeurt. Dat vinden wij heel erg jammer. Daarom is mijn verzoek om de punten die nu verteld
gaan worden met jullie achterban te bespreken.
Als eerste is er gesproken over een mogelijkheid om de wedstrijdboekjes af te schaffen wat een
grote kostenbesparing is. Want als de boekjes naar de drukker gaan en daar liggen om gedrukt te
worden, komen al de eerste wijzigingen binnen. Veel spelers kijken daarom nu al vaak alleen maar
in Biljartpoint om te weten te komen wanneer zij een wedstrijd moeten spelen. Het zou dan
gemakkelijker zijn om per vereniging een lijst in Excel te maken en die via de mail toe te zenden.
Door de penningmeester is dit punt over het afschaffen van de wedstrijdboekjes uitgebreid aan de
vergadering uitgelegd. Het verzoek is om dat met de achterban te gaan bespreken, zodat het
bestuur hoort hoe daar over gedacht wordt.
Hierna is het punt, contributie, inschrijfgelden en kosten, door de penningmeester besproken met
de vergadering.
Bij de RBB zal de vergijzing steeds groter worden. Daarom zal er steeds beter gekeken moeten
worden, hoe de inkomsten geregeld zijn. Door de penningmeester worden hiervoor enkele
mogelijkheden opgesomd. Deze voorstellen behelzen een andere opbouw van de kosten voor de
inschrijvingen van de competities.
Over enkele jaren is er het 75-jarig bestaan van de RBB dat gevierd gaat worden in 2023. Deze
festiviteit zal zeker een grote kostenpost worden. Dat mag ook want het is een feest voor de leden
van de RBB en hun spelers. Een feest van een dergelijke omvang vraagt erom om ruim van tevoren
te bekijken hoe en wat wij gaan organiseren. De vraag is om te kijken hoeveel mensen komen er
naar dat feest. Mogelijk dat de verenigingen kunnen inventariseren hoeveel personen
geïnteresseerd zijn om te komen.
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De penningmeester heeft al deze punten uitgebreid uitgelegd en besproken met de vergadering.
Het zijn allemaal ideeën, maar van belang is dat wij willen weten hoe de leden van de verenigingen
daarover denken. Om het bespreken met de leden van de verenigingen makkelijker te maken zal de
penningmeester al deze punten in een document verwerken en aan de secretarissen van de
verenigingen toe zenden. Deze kunnen dan het document bespreken met hun leden, zodat wij er
op de volgende algemene ledenvergadering op terug kunnen komen en mogelijk al een besluit
erover kunnen nemen.
8. Pauze

9. Voorjaarscompetitie
De wedstrijdleider deelt mede dat we zijn begonnen met de voorjaarscompetitie en de resultaten
worden ook redelijk goed ingevuld. Het verzoek is wel om goed op te letten met het invullen van de
beurten en de caramboles. Want daar worden veel fouten meegemaakt en dan moeten we
correcties uitvoeren om dat weer recht te trekken.
Verder zijn er verenigingen die hun eigen regels gaan maken, maar dat mag niet. Dit gaat over het
punt dat een invaller, reserve, niet dubbel mag spelen. Dat is wel gebeurd en dan moeten wij weer
correcties uitvoeren. Ook laat men spelers mee spelen die niet gerechtigd zijn om in die spelsoort
mee te doen. De laatste week zijn er 40 punten gecorrigeerd bij verschillende wedstrijden door dit
soort fouten. Verder mogen er niet meer dan twee invallers per wedstrijd meedoen. Het is
belangrijk dat iedereen de reglementen van de RBB goed volgt, want het is zonde dat er op deze
wijze punten worden verspeeld.
Dan nogmaals wat al eerder is gezegd, de laatste twee competitiewedstrijden mogen niet naar
voren gehaald worden. Binnen dezelfde speelweek mag uiteraard wel geschoven worden.
Verder hebben jullie misschien opgemerkt dat in Biljartpoint op de wedstrijdformulieren nu wordt
aangegeven wie een vaste speler is en wie al bij dat team heeft ingevallen. Dit wordt aangeven met
een “V” en met een “R”. Dan kan van tevoren al gezien worden of er niet met te veel reserves
gespeeld wordt.
De wedstrijdleider heeft op een vraag van Willem Jaspers van Crescendo uitgelegd waarom het
mogelijk is dat bijvoorbeeld vijf of zes wedstrijden achter elkaar thuis gespeeld worden. Het kan zijn,
dat dit gebeurt en dat is bij deze competitie zo uitgekomen. Maar er zitten wel vrije weken tussen
die wedstrijden. Verder zijn er door het carnaval veel wedstrijden omgedraaid. Daarbij komt dat er
in een bepaalde competitie een team minder is. Als dat team er was geweest, kon er wel
uitgespeeld worden in die vrije week.
Anton Bakx van HGL stelde de vraag of het niet mogelijk is om geen wedstrijden te plannen op
feestdagen zoals Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Paasdag en 2e Pinksterdag.
De wedstrijdleider heeft hierop uitgelegd dat dit niet mogelijk is. Als wedstrijden op de dagen staan
zal een vereniging zelf deze moeten verzetten. Dat kan door de wedstrijdleider van de RBB niet
gedaan worden, omdat die niet kan zien wanneer er wel tijd en plaats is op die speellocatie om de
wedstrijd te spelen. Dit speelt vaak voor de verenigingen die hun speeldag op een maandag hebben
en die zullen zelf het initiatief moeten nemen om die wedstrijd in overleg met de speellocatie te
verzetten. Dat moet dan wel doorgegeven worden aan de wedstrijdleider.
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10. Mededelingen
De voorzitter deelt mede:
Om te voorkomen dat wedstrijden te laat of niet worden ingevoerd in Biljartpoint zal er een 2e
teamleider opgegeven kunnen worden. Maar ook kan men de tegenstander verzoeken om die
wedstrijd in te voeren.
Verder een verzoek aan de secretarissen om te bekijken hoe zij de teams van hun vereniging
samenstellen. Wij willen niemand uitsluiten en gunnen iedereen hun biljartplezier, maar er zijn
spelers die hun beperkingen hebben met tellen en schrijven en het bijhouden van de telborden.
Mogelijk dat daar bij de inschrijving van een team al rekening mee gehouden kan worden.
Ook kunnen de tegenstanders natuurlijk hand- en spandiensten verrichten.
Verder is er al gesproken over het spelen in het tenue van de vereniging waarvoor je uitkomt. Dit
staat ook voorgeschreven in de reglementen. Verder gaan wij ruimhartig om met de reclameregels.
Als er een sponsor is en die wil zijn reclame op een bepaalde plaats op het tenue, wat niet staat
vermeld in de reglementen, zal daar in principe niet moeilijk over gedaan worden.
Zoals jullie gezien hebben op het wijzigingsblad zijn er mensen aangepast die vier wedstrijden
hebben gespeeld. Daarbij zijn personen die maar 1 wedstrijd in de voorjaarscompetitie hebben
gespeeld en de andere drie wedstrijden in de najaarscompetitie. Dat is gebeurd bij het driebanden
en het libre. Maar daar heeft niemand iets over gevraagd dus dat is dan ook duidelijk geweest voor
iedereen.
11. Rondvraag
Cor Potters van de Raatskelder vraagt of er een tijdslimiet is. Hij wil niemand zwart maken, maar hij
heeft met bepaalde tegenstanders meegemaakt dat zij wel heel erg lang er over doen, voor zij
beslissen hoe zij een bepaalde stoot gaan spelen. Dan moet men denken aan bedenktijden die de
60 tot 90 seconden overschrijden. Verder ging die persoon ook nog de parkeermeter bijvullen.
De voorzitter antwoordt dat er bij de RBB in de reglementen niets van een tijdslimiet staat.
Verder waren er geen vragen vanuit de vergadering.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en vraagt om bij het vertrek de stemkaarten in te leveren. Ze
dankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst ze veel succes in de komende competitie.

De secretaris,
Frits Terlouw
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Jaarverslag secretaris seizoen 2019-2020
Bestuurssamenstelling op 1 juli 2020
Voorzitter:
Secretaris en vicevoorzitter:
Penningmeester, eindredactie en lay-out Pomerans,
applicatiebeheer Biljartpoint en wedstrijdinvoer:
Wedstrijdleider competities senioren-veteranen, wedstrijdinvoer
Persoonlijke kampioenschappen en toernooien:

Jeanne Backx- de Backer
Frits Terlouw
Therja Maas
Joop Dekkers
Riekus van Oosterhout

Vanaf oktober 2019 is als aspirant bestuurslid bij het bestuur gekomen Kees Braat. Hij zal een jaar als
aspirant bestuurslid meelopen en daarbij de andere bestuursleden assisteren bij hun taken. Na dat jaar
zal, in overleg met Kees Braat, een besluit genomen worden om hem voor te dragen als bestuurslid van
de RBB.
Eind oktober 2019 heeft Cees van der Bempt medegedeeld dat hij heeft besloten om te stoppen als
bestuurslid bij de RBB. Zijn taken zijn hierop ondergebracht bij de overige bestuursleden.
Als ondersteunend lid van het bestuur is in november 2019 aangesteld Marga Maas. Marga Maas is
geen bestuurslid, maar heeft als taak het onderhouden en up-to-date houden van de Website van de
RBB.
Ledenvergaderingen
Er zijn twee ledenvergaderingen gehouden en wel in augustus 2019 en februari 2020.
Deze ledenvergaderingen zijn toegankelijk voor alle personen die lid zijn bij een lid (=vereniging) van de
RBB, maar elk lid van de RBB dient één (1) gemachtigde aan te wijzen die stemgerechtigd is.
In augustus 2019 en februari 2020 zijn de algemene ledenvergaderingen gehouden bij café Huis ten
Halve. In de vergadering van februari 2020 is de begroting voor het jaar 2020-2021 vastgesteld.
Door de Coronamaatregelen zijn er in juni 2020 geen ledenraadplegingen gehouden.
Bestuursvergaderingen
Door het bestuur is dit jaar negen (9) maal vergaderd. De vergaderingen van maart, april en mei 2020
zijn vanwege de coronamaatregelen niet doorgegaan. Het bestuur heeft in deze tijd via de e-mail met
elkaar gecommuniceerd.
Vanwege de coronamaatregelen heeft het bestuur het besluit moeten nemen om te stoppen met de
voorjaarscompetitie.
Ook de persoonlijke kampioenschappen driebanden en bandstoten, en de toernooien ten aanzien van
de Lambregtsbokaal en de Distelbokaal zijn vanwege de coronamaatregelen niet gespeeld.
Verder heeft het bestuur twee leden moeten uitsluiten van deelname aan activiteiten van de RBB. Dit is
aan hen schriftelijk medegedeeld.
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Communicatie
Ten tijde van de corona lock-down heeft het bestuur van de RBB meerdere malen berichten verzonden
naar alle verenigingen en naar de spelers waarvan het emailadres bekend was. In deze berichten heeft
het bestuur van de RBB iedereen op de hoogte proberen te houden van de problematiek ten aanzien
van de mogelijkheden en onmogelijkheden om te biljarten ten tijde van de corona lock-down.
Pomerans
Ook dit jaar is de Pomerans, mede dankzij de bijdrage van onze adverteerders, 3 maal uitgebracht. In de
Pomerans heeft het bestuur o.a. alle benodigde vergaderstukken voor de vergaderingen gepubliceerd.
De uitslagen en de foto’s van het persoonlijk kampioenschap Libre en de Jan van den Boom Bokaal zijn
gepubliceerd in de Pomerans.
Website
De website van de RBB wordt nu onder eigen beheer up-to-date gehouden. Op de website is alle
informatie te vinden met betrekking tot de activiteiten binnen de RBB.
Oudenbosch, 1 augustus 2020.
De secretaris RBB,
Frits Terlouw
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Jaarverslag competitie Senioren seizoen 2019-2020
Algemeen
De verschillende competities zijn over het algemeen goed verlopen. Dat getuigt weer van een sportieve
houding tegenover elkaar, waarvoor onze dank.
Er is ook veel informatie te vinden op de site van de RBB.
Dus raadpleeg bij tijd en wijle ook eens onze site en bezoek www.roosendaalsebiljartbond.nl voor de
uitslagen, wijzigingsbladen, PK-wedstrijden, de diverse bokalen enzovoorts.
Er is dit jaar weer gebruik gemaakt van het internetprogramma biljartpoint.nl, waarbij door de
teamleiders zelf de uitslagen kunnen worden ingevoerd. Dit is tot ieders tevredenheid goed verlopen.
De matchpuntentelling dit seizoen was maximaal 10 en afgekapt op 2 cijfers achter de komma.
Najaarscompetitie van september 2019 tot eind januari 2020
Gestart met 156 teams in totaal, dit is met 1 team minder ten opzichte van vorig jaar.
Ter vergelijking het aantal teams vorig seizoen tussen haakjes vermeld.
Libre
Driebanden

89 teams (92)
67 teams (65)

klassen
klassen

7 van 9 - 1 van 8
4 van 10 - 1 van 9

De winnende teams bij Libre en de reservekampioenen:
1e klas
Gouden Leeuw 1
600.59 MP
2e plaats
2e klas
Gouden Leeuw 3
588.97 MP
2e plaats
e
3 klas
HGL 1
579.98 MP
2e plaats
4e klas
Bakker Boys 3
666.34 MP
2e plaats
5e klas
Crescendo 1
570.11 MP
2e plaats
e
6 klas
Calypso 1
577.30 MP
2e plaats
7e klas
Seppe 1
649,10 MP
2e plaats
8e klas
Jansen&Jansens 3
575,86 MP
2e plaats
e
9 klas
OBK 2
581.34 MP
2e plaats
10e klas
BVB 2
590.08 MP
2e plaats

Bakker Boys 1
Tivoli 1
Bakker Boys 2
Gouden Leeuw 6
Schuitje 2
BVB 1
PEC ’87-1
Paardenstal 3
ZBGG 1
OBK 4

578,19 MP
573,39 MP
579,45 MP
663,58 MP
562,94 MP
567,16 MP
646,16 MP
575,73 MP
571.12 MP
588,73 MP

Distel 1
DOS 3
Kerkzicht STB 4
Bosbad 4
Kroon 5
Gouden Leeuw 2
Jansen&Jansens 3

498,29 MP
476,59 MP
429,47 MP
441,27 MP
425,67 MP
491,82 MP
417.52 MP

Winnaars en reservekampioenen, proficiat.
De winnende teams bij Driebanden en de reservekampioenen:
1e klas
Schuitje 1
497.29 MP
2e plaats
2e klas
Schuitje 4
482.03 MP
2e plaats
3e klas
DOS 2
430.53 MP
2e plaats
e
4 klas
BBV 1
443,08 MP
2e plaats
5e klas
Kerkzicht STB 2
427,01 MP
2e plaats
6e klas
Kerkzicht STB 5
493.63 MP
2e plaats
e
7 klas
Distel 6
421,87 MP
2e plaats
Winnaars en reservekampioenen, proficiat.

18

Voorjaarscompetitie van februari 2020 tot juni 2020
Gestart met 136 teams in totaal, evenveel als vorig jaar.
Ter vergelijking het aantal teams vorig seizoen tussen haakjes vermeld.
Libre
Driebanden
Bandstoten

10 teams (8)
72 teams (71)
54 teams (57)

klassen
klassen
klassen

1 van 10
1 van 10 - 6 van 9 - 1 van 8
6 van 9

Wegens de corona crisis is de competitie na 4 wedstrijden stilgelegd en niet meer afgemaakt, waardoor
er geen kampioenen zijn.
Alle uitslagen en standen zijn terug te vinden op de website van Biljartpoint.nl. / competities
Roosendaalse Biljart Bond, archief 2019-2020.
Tot slot
Voor de volgende competitie wens ik iedereen weer veel succes toe, maar vooral veel biljartplezier.
Allemaal hartelijk dank voor de medewerking aan een apart biljartseizoen en op naar hopelijk een beter
seizoen!
Namens de RBB,
De wedstrijdleider,
Joop Dekkers
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Jaarverslag competitie Veteranen seizoen 2019-2020
Algemeen
De verschillende competities zijn over het algemeen goed verlopen. Dat getuigt weer van een sportieve
houding tegenover elkaar, waarvoor onze dank.
Er is ook veel informatie te vinden op de site van de RBB.
Dus raadpleeg bij tijd en wijle ook eens onze site en bezoek www.roosendaalsebiljartbond.nl voor de
uitslagen, wijzigingsbladen, PK-wedstrijden, de diverse bokalen enzovoorts.
Er is dit jaar weer gebruik gemaakt van het internetprogramma biljartpoint.nl, waarbij door de
teamleiders zelf de uitslagen kunnen worden ingevoerd. Dit is tot ieders tevredenheid goed verlopen.
De matchpuntentelling dit seizoen was maximaal 10 en afgekapt op 2 cijfers achter de komma.
Najaarscompetitie van september 2019 tot eind januari 2020
Gestart met 94 teams in totaal, dit is met 5 teams meer ten opzichte van vorig jaar.
Ter vergelijking het aantal teams vorig seizoen tussen haakjes vermeld.
Libre
Driebanden

45 teams (39)
49 teams (50)

klassen
klassen

5 van 9
4 van 10 - 1 van 9

De winnende teams bij Libre en de reservekampioenen:
1e klas
DVP 1
604.53 MP
2e plaats
e
2 klas
Reebok 1
588.70 MP
2e plaats
3e klas
Nieuwenberg 4
588.60 MP
2e plaats
4e klas
Kerkzicht Zegge 1
597.35 MP
2e plaats
e
5 klas
Amicitia 4
581,62 MP
2e plaats

Tivoli 1
Amicitia 2
BVBZ 1
Crescendo 2
Blauw Wit 1

576.53 MP
575.38 MP
581.13 MP
574.51 MP
580.04 MP

De winnende teams bij Driebanden en de reservekampioenen:
1e klas
Reebok 1
490,16 MP
2e plaats
2e klas
DVF 1
485.10 MP
2e plaats
3e klas
Steeds Beter 1
496.89 MP
2e plaats
e
4 klas
Wieken 1
481.98 MP
2e plaats
5e klas
Raatskelder 3
405.28 MP
2e plaats

Korenaere 1
Oudenbosch 2
Steeds Beter 2
Wapen van Nassau 1
BCW 1

489,71 MP
479.25 MP
488.29 MP
480.29 MP
404.51 MP

Voorjaarscompetitie van februari 2020 tot juni 2020
Gestart met 88 teams in totaal, dit is met 2 teams meer ten opzichte van vorig jaar.
Ter vergelijking het aantal teams vorig seizoen tussen haakjes vermeld.
Driebanden
Bandstoten

53 teams (56)
35 teams (57)

klassen
klassen

5 van 9 - 1 van 8
3 van 9 - 1 van 8
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Wegens de corona crisis is de competitie na 4 wedstrijden stilgelegd en niet meer afgemaakt, waardoor
er geen kampioenen zijn.
Alle uitslagen en standen zijn terug te vinden op de website van Biljartpoint.nl. / competities
Roosendaalse Biljart Bond, archief 2019-2020.
Tot slot
Voor de volgende competitie wens ik iedereen weer veel succes toe, maar vooral veel biljartplezier.
Allemaal hartelijk dank voor de medewerking aan een apart biljartseizoen en op naar hopelijk een beter
seizoen!
Namens de RBB,
De wedstrijdleider,
Joop Dekkers
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Jaarverslag PK’s en Toernooien seizoen 2019-2020
PK Libre
Het seizoen begon goed met de PK’s Libre die werden gespeeld in week 34, van 19 tot en met 23
augustus.
Bij de afdeling senioren waren er 23 inschrijvingen hetgeen resulteerde in 2 klassen van 8 en 1 klasse
van 7 spelers.
Bij de afdeling veteranen waren er slechts 10 inschrijvingen waardoor er besloten werd tot indeling in 1
klasse. Hierbij werd gespeeld in 2 poules met elk 5 spelers. Na afloop van de poulewedstrijden werden
de kruisfinales gespeeld. Hierbij speelden beide nummers 5 tegen elkaar voor de 10e en 9e plaats
enzovoort tot beide nummers 1 van iedere poule tegen elkaar de finale speelde voor de 1e en 2e plaats.
Kampioenen PK Libre senioren
1e klas
Kees Nieuwlaats
e
2 klas
Mike de Bruijn
e
3 klas
Michel Nels
Kampioen PK Libre veteranen
1e klas
Kees Lambregts
Jan van den Boom Bokaal
Er waren 43 inschrijvingen. Na 3 voorronden werd de finale met 8 deelnemers gespeeld op 13
december 2019 bij café ’t Pleintje te St. Willebrord. Ook dit jaar was mevrouw van den Boom bij de
finaledag en de prijsuitreiking aanwezig.
De kampioen van de Jan van den Boom Bokaal 2019 is geworden Roy Pfaff.
PK Driebanden - PK Bandstoten - Lambregtsbokaal - Distelbokaal
Door het corona-virus werd de competitie stilgelegd en moesten de horecagelegenheden hun deuren
sluiten met ingang van 16 maart.
Hierdoor was het niet meer mogelijk om het PK Driebanden en het PK Bandstoten te houden.
Evenmin was het mogelijk om de Lambregtsbokaal te spelen en de Distelbokaal.
Voor dit seizoen dus geen (nieuwe) kampioenen.
We hopen dat we het komende seizoen alle PK’s en Toernooien wel doorgang kunnen laten vinden.
Maar dat is afwachten. We zullen wel zien hoe het komend seizoen gaat.
Namens de RBB,
Voor de wedstrijdleider PK’s en Toernooien,
Therja Maas

22

Voorstel wijziging inschrijfgelden met ingang van seizoen 2021-2022
Inschrijfgeld per lid per competitie
Op dit moment bedraagt het inschrijfgeld voor het seizoen 2020-2021, ongeacht op welk tijdstip het lid
wordt aangemeld, voor een seniorenlid € 8,00 en voor een veteranenlid € 4,50.
Het voorstel is om het inschrijfgeld per lid te splitsen per competitie én om geen onderscheid meer te
maken in tarief. Dus 1 tarief voor zowel seniorenleden als veteranenleden per competitie.
Het tarief bedraagt dan voor ieder lid voor de najaarscompetitie
€ 4,00.
Het tarief bedraagt dan voor ieder lid voor de voorjaarscompetitie
€ 4,00.
Het inschrijfgeld als lid dient volledig te worden voldaan voor de competitie waarin je inschrijft. Het
maakt hierbij niet uit in welke maand je pas wordt toegevoegd aan die competitie.
Er wordt geen inschrijfgeld betaalt per maand maar per competitie.
Zodra een lid voor de desbetreffende competitie gepubliceerd is op Biljartpoint, is voor die competitie
inschrijfgeld als lid verschuldigd.
Inschrijfgeld per team per competitie
Op dit moment bedraagt het inschrijfgeld voor het seizoen 2020-2021, per competitie, voor een
seniorenteam € 4,50 en voor een veteranenteam € 3,50.
Het voorstel is om het inschrijfgeld voor ieder team gelijk te stellen, dus geen onderscheid meer te
maken in tarief. Dus 1 tarief voor zowel seniorenteams als veteranenteams per competitie.
Het tarief bedraagt dan voor ieder team voor de najaarscompetitie
€ 4,00.
Het tarief bedraagt dan voor ieder team voor de voorjaarscompetitie
€ 4,00.
Administratiekosten per competitie
Op dit moment bedragen de administratiekosten per vereniging voor het seizoen 2020-2021, voor de
najaarscompetitie € 12,00 en voor de voorjaarscompetitie € 5,00.
Het maakt hierbij niet uit of je nu 1 team en 5 leden inschrijft of 20 teams en 50 leden. Dit is geen
eerlijke verdeling. Daarbij komt het gegeven dat de inschrijflijsten, de uitslagenlijsten en de
wijzigingsbladen allemaal per email worden verstuurd naar de verenigingen.
Het voorstel is om de administratiekosten niet meer in rekening te brengen.
Resumé inschrijfgelden vanaf seizoen 2021-2022
Volgens dit voorstel wordt er vanaf het seizoen 2021-2022 alleen het volgende in rekening gebracht:
 Per lid
 Per team Seniorencompetitie
 Per team Veteranencompetitie

Najaar
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Voorjaar
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
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Stemming over dit voorstel
Op de ledenvergadering van 27 augustus zal nadere toelichting gegeven worden op dit voorstel door de
penningmeester. Vervolgens is het aan de verenigingen om dit met hun leden te bespreken. Op de
volgende ledenvergadering in februari 2021 kan vervolgens over dit voorstel gestemd worden.
Wat zijn de gevolgen voor de verenigingen?
Ik heb uitgerekend wat de gevolgen zijn per vereniging én per lid van die vereniging op basis van de
inschrijvingen voor het seizoen 2019-2020.
Iedere vereniging kan zelf uitrekenen wat de consequenties zijn. Op grond van de privacywetgeving kan
ik dat hier niet aangeven.
Wat ik wel kan aangeven is dat op basis van de nieuwe inschrijfgelden de bijdrage per lid van een
vereniging (dus per speler) voor een volledig seizoen, met deelname aan 2 competities, varieert tussen
de € 8,92 en € 10,50.
Dit alles heeft te maken met de grootte van de vereniging en de verhouding veteranenleden en
seniorenleden binnen de vereniging.
Voor maximaal € 10,50 kunt u dus een heel jaar deelnemen aan de 2 RBB competities.
Wie gaan erop vooruit?
Zo gaan verenigingen die maar aan 1 competitie deelnemen minder betalen.
Maar ook kleine verenigingen gaan erop vooruit, omdat er geen administratiekosten meer in rekening
worden gebracht.
Wie gaan er op achteruit?
Veteranen gaan iets meer betalen door verhoging van het tarief voor een lid en een team, omdat er
geen veteranentarief meer wordt gehanteerd. Maar echt gevolgen heeft het pas als de vereniging uit
alleen maar veteranen bestaat. En die gevolgen zijn per lid van die vereniging (per speler), berekend
met inachtneming van de gegevens 2019-2020, maximaal € 2,95 voor het gehele RBB seizoen met
deelname aan 2 competities.
Er zijn ook 2 bijkomende voordelen:

1. De lijst voor het veteranentarief hoeft niet meer ingevuld te worden. U hoeft geen rekening meer te
houden met uitzoeken voor wie er een verlaagd tarief van toepassing is.
2. Daarbij is alles belast tegen € 4,00. Dit maakt het uitrekenen per onderdeel (leden-teams) gemakkelijker
en daarbij is er een ook een betere controle op het totaalbedrag, op de som (alles x 4).

De penningmeester,
Therja Maas

Schema competitie seizoen 2020-2021
Ten tijde van drukken Pomerans en verzending vergaderstukken naar de secretarissen van de
verenigingen is er nog geen schema bekend. Wordt toegelicht op de vergadering.
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