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VOORWOORD
Beste biljarters en biljartsters,
Het biljartjaar 2020-2021 is voorbij, afgesloten en het zal ons
allemaal de rest van ons leven bijblijven. We hadden er nog geen
notie van dat we in september na vier competitieronden te hebben
gespeeld alweer uit-gebiljart waren voor de rest van het seizoen
2020-2021.
Het is ook een jaar geleden dat ik een voorwoord schreef voor de
Pomerans. In deze Pomerans blikken we terug op een jaar van
(bijna) niet biljarten. Maar we kijken vooral vooruit naar het nieuwe
seizoen 2021-2022.
Het trieste resultaat van het Coronajaar zien we helaas ook terug in
het aantal overleden leden, niet allemaal aan Corona, maar er zijn er
toch wel een aantal bij.
Er worden ons op dit moment betere vooruitzichten voorgespiegeld.
We hebben bijna allemaal al de gelegenheid gehad om ons te laten
vaccineren, dus we gaan het er toch maar op wagen.
De inschrijfformulieren hebben jullie allemaal gekregen en aan ons
teruggestuurd. We (onze harde werkers Joop en Therja) hebben
weer een competitie in elkaar gedraaid met wel wat minder teams
dan we de laatste jaren gewend waren, maar dat was wel te
verwachten.
We willen jullie weer heel graag zien en spreken en daarom, voordat
de competitie begint, weer een ledenvergadering houden.
Misschien nog wel met beperkende maatregelen, maar toch.
Tot ziens, blijf gezond en haal vooral die keu onder het stof vandaan,
ga naar je clublokaal, zodat je weer kunt wennen aan het leven van
vroeger.
Groetjes
Jeanne

Website: www.roosedaalsenbiljartbond.nl

Bank: R.B.B. NL24 RABO 0144 3059 41
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In Memoriam

Op 27 augustus 2020 is na langdurige ziekte op 60-jarige leeftijd overleden

Annette Dam - van Hal
lid van biljartvereniging De Drie Zwaantjes.
De biljartdames kennen allemaal Annette nog uit de tijd dat zij bij café Sport speelde.
Ze was lange tijd gestopt, maar pakte - ondanks de problemen met haar gezondheid en met
een positieve instelling - het biljarten een paar jaar geleden weer op bij De Drie Zwaantjes.
Degenen die haar kenden zullen haar ongetwijfeld herinneren als een prettig persoon
en een fijne tegenstandster.
Wij wensen haar man Alphons, hun kinderen Remco en Patricia,
schoondochter Wilma en schoonzoon Jan en de kleinkinderen
heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur van de Roosendaalse Biljart Bond

Op 4 september 2020 is in de leeftijd van 71 jaar plotseling overleden

Ben Jongenelen
lid van biljartvereniging De Kruisstraat.
Ben was teamleider van en speler in het veteranen libre- en bandstootteam
bij biljartvereniging De Kruisstraat
Wij wensen zijn vrouw Wil heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur van de Roosendaalse Biljart Bond
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In Memoriam - vervolg -

Op 17 september 2020 is vier dagen voor zijn 80ste verjaardag overleden

Jac Jobse
lid van biljartvereniging De Ram.
Jac speelde al heel lang bij de Ram in de afdeling senioren in het najaar
in de libre competitie en in het voorjaar in de bandstootcompetitie.
Ook was hij een enthousiast deelnemer aan de toernooien die bij De Ram
werden georganiseerd, zoals de clubkampioenschappen veteranen,
de zomer-cup en de koppel-toernooien.
Helaas liet zijn gezondheid het afweten en is hij na een kort ziekbed overleden.
Wij wensen zijn vrouw Mien, zijn dochter Carola, zijn schoonzoon Ruud
en zijn kleindochter Roxanne
heel veel sterkte bij het verwerken dit verlies.
Bestuur van de Roosendaalse Biljart Bond

Op 5 december 2020 is totaal onverwacht in de leeftijd van 68 jaar overleden

Kees van Oers
lid van biljartvereniging BBV.
Kees speelde bij de senioren in de libre competitie in de eerste klas in het team BBV-1.
Hij vormde een vast team met Kees en Peter Nieuwlaat en Ad Maatjens.
Hij was ook reservespeler bij het driebanden senioren en libre veteranen.
Wij wensen zijn vrouw Ineke, zijn zoon Gert en dochter Monique,
zijn schoondochter Yvonne, zijn schoonzoon Maikel
en zijn kleinkinderen
heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur van de Roosendaalse Biljart Bond
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In Memoriam - vervolg -

Op 10 december 2020 is na een kortstondig ziekbed toch nog onverwacht
in de leeftijd van 90 jaar overleden

Krijn Houtepen
lid van biljartvereniging Amicitia.
Krijn heeft in de loop der jaren bij verschillende verenigingen gespeeld.
Veel - vooral oudere - biljarters kenden hem daardoor al lang
als een rustige en vriendelijke tegenspeler.
Wij wensen zijn vrouw Koosje, zijn zoon Cees en dochter Anita,
zijn schoondochter Margo, zijn schoonzoon John
en zijn kleinkinderen
heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur van de Roosendaalse Biljart Bond

Op 11 december 2020 is plotseling in de leeftijd van 86 jaar overleden

Dennis Bram
lid van biljartvereniging Amicitia.
Dennis speelde het hele jaar door driebanden, zowel in de najaars- als
in de voorjaarscompetitie in de veteranenafdeling in een driebandenteam.
Wij wensen zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur van de Roosendaalse Biljart Bond
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In Memoriam - vervolg -

Op 27 december 2020 is in de leeftijd van 55 jaar overleden

Mäddy Heeren-Knobel
lid van biljartvereniging De Raatskelder.
Ondanks haar ziekte was Mäddy vol goede moed begonnen aan de najaarscompetitie
met haar team Raatskelder 2 in de libre competitie senioren.
Mäddy speelde bij verschillende verenigingen, ze begon jaren geleden
in het café van haar oom Jan en tante Astrid.
Dat was de thuishaven van biljartvereniging Crescendo.
We kennen haar als een goedlachse vrouw met een positieve instelling.
Zelfs toen ze al wist dat haar situatie zo ernstig was, dat haar niet veel tijd meer was gegund,
ging ze door waarmee ze mee bezig was: leven.
Daarbij hoorde ook biljarten en dat deed ze tot we allemaal
noodgedwongen moesten stoppen vanwege corona.
Wij wensen haar man Paul, zoon John, dochter Nathalie,
schoondochter Leona en haar kleindochter
heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur van de Roosendaalse Biljart Bond

Op 26 januari 2021 is in de leeftijd van 71 jaar overleden aan de gevolgen van Corona

Antoon Lambregts
lid van biljartvereniging HGL.
Antoon speelde bij de senioren in de libre competitie in de tweede klas in het team HGL-1.
Daarnaast was hij een vaste deelnemer aan de persoonlijke kampioenschappen libre senioren.
Antoon hield van het spelletje biljart. Op 10 januari 2020 werd hij winnaar van het persoonlijk
kampioenschap libre 2019-2020 bij de Hoevense Biljart Federatie.
Wij wensen zijn vrouw Marij
heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur van de Roosendaalse Biljart Bond
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In Memoriam - vervolg -

Op 15 februari 2021 is in de leeftijd van 79 jaar overleden

Ruud Vos van Avezathe
Oud-bestuurslid van de Roosendaalse Biljart Bond.
Ruud overleed 10 dagen na zijn vrouw Josien aan de gevolgen van Corona.
Ruud heeft een aantal jaren deel uitgemaakt van het bestuur van de Roosendaalse Biljart
Bond. Hij is binnen ons bestuur vooral de aanjager geweest van de grote verandering
van de manier van werken met de typemachine, de rekenmachine en de briefjes die
bestuursleden en vrijwilligers rondbrachten naar de automatisering.
Ruud was degene die ervoor gezorgd heeft dat de organisatie van de wedstrijden,
de verwerking van gegevens en de communicatie met de leden
een stuk minder arbeidsintensief en vele malen sneller is geworden.
De veranderingen die hij daarmee heeft gebracht zijn onbetaalbaar en niet meer
weg te denken. Kortom, we kunnen nooit meer zonder hetgeen hij
ons - destijds nog digibeten - heeft gebracht.
Wij wensen zijn dochter Sonja, haar man John en de kleinkinderen Nick en Bradley
heel veel sterkte bij het verlies van beide ouders.
Bestuur van de Roosendaalse Biljart Bond

Op 13 april 2021 is in de leeftijd van 78 jaar overleden

Piet van der Linden
lid van biljartvereniging Bosbad.
Piet speelde driebanden in het team Bosbad 2 in de seniorencompetitie.
Wij wensen zijn vrouw Riet, zijn kinderen Marco, Carlo en Marlies,
zijn schoondochter Mireille, zijn kleinkinderen en verdere familie
heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur van de Roosendaalse Biljart Bond
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In Memoriam - vervolg -

Op 24 april 2021 is totaal onverwacht overleden in de leeftijd van 56 jaar
of zoals hij het zelf zei “39 jaar met 17 jaar extra levenservaring”

Walter Roegiest
lid van biljartvereniging Ontspanning.
Walter zijn eerste kennismaking met de RBB was het PK libre dat voor aanvang van de
competitie plaatsvond. Hij werd er gelijk kampioen. De eerste jaren speelde hij libre, de laatste
jaren was hij reservespeler in de competitie driebanden, waarbij hij vele wedstrijden inviel.
Wij wensen zijn familie José, Marike, Jasper en Evelien
heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur van de Roosendaalse Biljart Bond

Op 7 mei 2021 is in de leeftijd van 73 jaar overleden

Koos van der Salm
lid van biljartvereniging Bosbad.
Koos speelde bij de senioren in de vrijdagpoule van de driebandencompetitie in het team
Bosbad 6. Daaruit kun je al opmaken dat hij vooral voor de gezelligheid ging en
vooral plezier had in zijn partijtje biljart met zijn vaste teamleden.
De dames die al langer biljarten kenden hem allemaal nog uit de tijd dat het biljarten voor
mannen en vrouwen bij de Roosendaalse Biljart Bond nog strikt gescheiden was in twee
verschillende competities. Het damesteam van Bosbad dacht noodgedwongen te moeten
stoppen met biljarten omdat ze geen vrouw konden vinden die hun team weer compleet
kon maken. Koos wilde wel, maar dat mocht volgens de reglementen niet.
Het RBB- bestuur heeft dit voorgelegd aan de dames-vergadering en er werd mee ingestemd,
dat aan Bosbad dispensatie werd verleend voor Koos en die had het prima naar zijn zin.
Koos was dus een soort pionier, want een paar jaar later had iedereen het licht gezien
en werd geen onderscheid meer gemaakt:
voortaan was er maar één competitie met mannen én vrouwen.
Wij wensen zijn dochter Angela, zijn zoons Jacky en Roy en verdere familie
heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur van de Roosendaalse Biljart Bond
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In Memoriam - vervolg -

Op 14 mei 2021 is overleden

Roland Hamers
lid van biljartvereniging De Kroon.
Roland speelde in het veteranenteam van de Kroon.
Het team speelde libre in de najaarscompetitie en bandstoten in de voorjaarscompetitie,
een team dat vooral voor de gezelligheid gaat en daar genoot Roland zichtbaar van.
Wij wensen zijn familie
heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur van de Roosendaalse Biljart Bond

Op 29 juni 2021 is overleden

Wim Hofland
lid van biljartvereniging Crescendo.
Wim was al lang lid van de Roosendaalse Biljart Bond.
Jaren geleden speelde hij in een vriendenteam bij biljartvereniging De Westrand
in het café van zijn zwager Cor Hellemons en zijn schoonzus Riekie.
Met dat team is hij wel eens op een andere locatie gaan biljarten,
maar hij keerde uiteindelijk voor het biljarten toch ook weer terug naar de Kaai.
Wij kennen Wim als iemand die vooral plezier had in zijn partijtje biljart,
geen druktemaker, bescheiden en nooit op de voorgrond, een stille genieter.
De laatste jaren biljartte hij bij biljartvereniging Crescendo in de competitie
en zocht hij ook de buurthuizen op om zomaar een partijtje te spelen.
Wij wensen zijn kinderen Peter en Herma en hun gezinnen
heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur van de Roosendaalse Biljart Bond
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In Memoriam - vervolg -

Op 10 juli 2021 is overleden

Rinus Veraart
Rinus was al lang lid van biljartvereniging Amicitia.
Hij speelde de laatste jaren mee in de veteranencompetitie.
Hij was niet zomaar een lid, hij was zorgzaam en
zeer correct in de omgang met zijn teamgenoten en tegenstanders.
Rinus was degene die zorgde dat alles goed verliep.
Wanneer zijn teamgenoten die vanwege hun gezondheid niet meer volledig
mee konden doen bij het arbitreren en het bijhouden van de score, nam hij dat over.
Daarbij cijferde hij zichzelf weg,
want ook zijn gezondheid was de laatste jaren niet meer zo goed.
Wij wensen zijn kinderen Diana en Tamara, zijn schoonzoon Anton en de kleinkinderen
heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur van de Roosendaalse Biljart Bond

Acht pagina’s In Memoriam.
We kennen als bestuur best wel wat biljarters, maar lang niet allemaal persoonlijk of als tegenstander.
Voor de een is daardoor het “ín memoriam” 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 wat meer bijzonderheden te vermelden
bij het doorgeven van het overlijden. Daar zijn wij blij mee.
Het hoeft niet per se een mooie tekst te zijn (zou wel fijn zijn), maar graag iets meer informatie
zodat wij een waardige in memoriam kunnen opmaken, hetgeen wij ook van belang vinden
voor de nabestaanden.
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Uitnodiging Ledenvergadering 24 augustus 2021

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

E-mail: gterlouw@icloud.com

Oudenbosch, 8 augustus 2021
Onderwerp: Ledenvergadering.
Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van 24 augustus 2021, bij Café Huis ten Halve,
Kruisstraat 60, 4707 RC te Roosendaal.
Volgens de statuten is elke 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.
De vergadering zal aanvangen om 20.00 uur.
De agenda luidt:
1. Opening
2. Herdenking overleden leden
3. Aanvullingen op de agenda
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 27 augustus 2020
5. Mededelingen bestuur
6. Corona maatregelen
7. Verkiezing bestuursleden, aftredend Riekus van Oosterhout en herkiesbaar
8. Ingekomen/uitgaande stukken
9. Jaarverslag secretaris
10. Jaarverslag penningmeester
11. Verslag kascontrolecommissie
12. Benoeming kascontrolecommissie
13. Pauze
14. Wijziging inschrijfgelden competitie miv seizoen 2022-2023
15. Vaststellen concept competitieschema.
16. BiljartPoint
17. Rondvraag
18. 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, Frits Terlouw, secretaris.
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Notulen van de ledenvergadering 27 augustus 2020
Datum:
Plaats:

27 augustus 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, Bakker Boys, Baracuda, BBV, Blauw-Wit, Bosbad, BVK, DES ’83,
Distelbiljarts, DOS, Drie Zwaantjes, DVP, Gouden Leeuw, Jansen & Jansens, Kerkzicht
Zegge, Kroon, Kruisstraat, Omganck, Paardenstal, PEC ‘87, De Pin, Pleintje, Schuitje,
Steeds Beter, Tivoli, Trefpunt Rcp, VOFE, Vredeshof, Wieken, ZBGG.

Afgemeld:

AZ-Kaai ’93, BCW, BVB, BVBZ, Calypso, Crescendo, HGL, Kerkzicht Stb, Korenaere,
Nooit Gedacht, Nooit Volleerd, OBK, Ontspanning, Oudenbosch, Raatskelder, Ram,
Reebok, Veestallen, Wapen van Nassau, Oud Roosendaal.

Afwezig zonder bericht:
Donkenhof, Kloosterhof, Nieuwenberg, Rianda, Seppe, Zilverden en Le Soleil.
DVF heeft zich aangemeld maar is niet op de vergadering verschenen.
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Iedereen die zich heeft aangemeld is aanwezig
behoudens DVF.
2. Herdenking overleden leden
De voorzitter leest de namen van de leden voor die dit afgelopen jaar zijn overleden en vraagt
om een ogenblik stilte om de overledenen te herdenken.
3. Aanvullingen op de Agenda
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
4. Vaststelling notulen ledenvergadering van 27 februari 2020
De vergadering had geen op- of aanmerkingen op de notulen van 27 februari 2020. De notulen
zijn hierbij vastgesteld.
5. Mededelingen bestuur
Het is dit jaar een rare tijd geweest. Wij hebben een hele tijd vanwege het coronavirus niet
kunnen biljarten. Maar wij willen nu wel weer gaan beginnen met biljarten. Echter Corona is
nog steeds niet de wereld uit. Wij willen starten met het biljarten, maar in een aangepaste
vorm. Ook hebben wij enkele beleidsregels opgesteld in verband met het coronavirus. Deze
komen in het kort erop neer dat de lokaalhouders en de thuisspelende verenigingen
verantwoordelijk zijn voor het naleven van de corona maatregelen. De lokaalhouder van de
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thuisspelende vereniging is ook de dupe als het echt fout gaat. Dat betekent dat de 1,5 meter
gerespecteerd moet worden. De andere regel is dat men in een café moet zitten. De teller en
de speler die aan de beurt is, mogen uiteraard staan aan de biljarttafel. De andere speler zal
moeten zitten net als de andere aanwezige personen. Je gaat als speler pas naar het biljart als
de speler die net heeft gespeeld is gaan zitten.
Het is voor te stellen dat het ergens ook wel eens niet helemaal goed zal gaan met het naleven
van de regels. Dan moet je vragen of men alstublieft deze regels wel in acht zouden willen
nemen. Je moet iedereen die een fout maakt de kans geven deze fout te herstellen. Wanneer
dat niet goed gaat, kun je bellen naar de voorzitter of de secretaris van de RBB. Dit vinden wij
geen taak van de wedstrijdleider. Dit gaat over andere regelgeving en dat hoort niet bij de
wedstrijdleider thuis. Als onze bemiddeling niet helpt en je voelt je niet veilig voor wat betreft
de coronaregels. Dan mag je naar huis en heeft de tegenstander nul (0) punten.
Maar uiteraard alleen als er alles aan gedaan is en het lukt niet om het volgens de geldende
coronaregels te laten verlopen. Dit alles zal je moeten aangeven en melden voordat er
gespeeld gaat worden. Het kan niet zo zijn dat als je gespeeld hebt, dat je dan gaat zeggen, ik
vond het eigenlijk niet zo prettig en daardoor heb ik nu verloren. Dan telt deze
klacht/opmerking, over het niet naleven van de coronaregels, niet. Je zal dus moeten zorgen
dat voordat je gaat spelen alles in orde is. De ene persoon zal daar iets preciezer in zijn dan de
andere persoon, maar dat is ieders eigen verantwoordelijkheid.
Dus als je vindt dat er niet goed met de regels wordt omgegaan, dan meld je het of je
accepteert het. Maar dan zijn de gevolgen ook voor jezelf.
Kees van der Wegen vraagt of de banden van het biljart schoongemaakt moeten worden,
tussen twee partijen door. Bij de KNBB wordt dat wel voorgeschreven.
De voorzitter antwoordt dat dit eigenlijk wel zou moeten gebeuren. Daar hebben wij eigenlijk
niet over nagedacht. Maar dit zal als regel wel bij het protocol worden gevoegd. Er zijn in een
lokaal altijd wel ontsmettingsmiddelen aanwezig. De lokaalhouder of de thuisspelende
vereniging zal daarvoor moeten zorgen. Het houdt in dat de houten rand van het biljart met
een doekje ontsmet zal moeten worden tussen de partijen.
Ad Sebregts vraagt of het de bedoeling is dat de regels van het café aangehouden worden.
De voorzitter antwoordt dat als het café de voorgeschreven coronaregels volgt, dan is dat
goed. Maar het is voor te stellen dat een café eigen regels heeft die niet helemaal stroken met
de coronaregels van de regering en dan is dat niet juist. Dan zul je toch moeten vragen om
alles volgens de coronaregels van de regering te laten verlopen. Er zullen lokaliteiten zijn die
de regels oprekken, maar dat is niet goed.
Ad Sebregts merkt op dat je met twee personen volgens de regels naast elkaar mag zitten.
Door de voorzitter wordt hierop geantwoord, dat dit kan als je familie van elkaar bent anders
blijft de 1,5 meter de voorgeschreven regel. Hierop ontstond een discussie, waarbij Ad
Sebregts opmerkt en volhardt, dat dit volgens de regels wel zou mogen.
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Jan Mol heeft horecaregelgeving opgezocht en leest daaruit voor dat iedereen in een café of
restaurant moet zitten en 1,5 meter afstand moet houden, als men geen gezamenlijke
huishouding vormt met de persoon waar men naast zit.
Cees v.d. Bempt zegt dat er door de voorzitter wordt gesteld dat je van tevoren moet
aangeven als er iets niet klopt. Maar dat kan je pas zien als je begonnen bent. Als iemand niet
gaat zitten, maar bij het biljart blijft staan ben je al begonnen.
De voorzitter antwoordt dan moet je dat melden en je zegt ik stop met biljarten. Maar alleen
als het niet zelf wordt opgelost. Het moet constant volgens de coronaregels blijven gaan
tijdens het biljarten.
Daarop geeft Cees van den Bempt aan dat dit dan wel in de wedstrijd is en niet voor de
wedstrijd.
Dat is uiteraard juist, maar je moet niet de hele partij uitspelen en dan zeggen, ik voelde mij
niet op mijn gemak en veilig en daarom ga ik nu protesteren. Je moet protesteren bij het
constateren en niet na een wedstrijd. Dat kan uiteraard na een paar stoten in een partij zijn.
Dan kan je ons wel bellen als het niet wordt opgelost door de thuisspelende vereniging en/of
de lokaalhouder.
De regels omtrent de Corona richtlijnen worden in het wedstrijdboekje wat via de email aan de
leden zal worden gezonden geplaatst zodat iedereen deze kan lezen.
6. Verkiezing bestuursleden. Periodiek aftredend en herkiesbaar Joop Dekkers
Er zijn geen tegenkandidaten gemeld en Joop Dekkers heeft aangegeven dat hij graag wil
blijven als wedstrijdleider. De vergadering was het hier mee eens. Joop Dekkers is hierbij
herkozen als wedstrijdleider.
Verder zit hier aan de tafel Kees Braat. Die draait nu met het bestuur mee om te kijken of het
bestuurswerk voor hem iets is. Over enige tijd zal, samen met hem, een besluit genomen
worden of hij bij het bestuur blijft. Als hij blijft zal dat uiteraard voorgelegd worden aan de
algemene vergadering.
7. Ingekomen/uitgaande stukken
Er zijn geen brieven binnengekomen. Wel is er door de RBB een brief gezonden aan de
lokaalhouders en andere adverteerders. Daarin is aan hen medegedeeld dat, omdat er minder
Pomeransen zijn gedrukt met daarin de advertenties, de RBB besloten heeft dat hun
advertenties van afgelopen jaar dit jaar gratis worden geplaatst in de Pomerans. Dit ook als
dank voor het vertrouwen wat zij in ons hebben en ook omdat wij minder geld hebben hoeven
uit te geven aan de Pomerans. Dan mag er ook wel iets tegenover staan.
Verder waren er geen ingekomen en uitgaande stukken.
8. Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag van de secretaris staat afgedrukt in de Pomerans. Er waren vanuit de
vergadering geen op- of aanmerkingen op het verslag. Het verslag is hierbij vastgesteld.
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9. Jaarverslag wedstrijdleiders
Deze verslagen staan afgedrukt in de Pomerans. Er waren vanuit de vergadering geen op- of
aanmerkingen op deze verslagen. De verslagen zijn hierbij vastgesteld.
10. Jaarverslag penningmeester
De penningmeester geeft uitleg over de Balans en de Resultatenrekening van de RBB.
Frans Buijs vraagt waarom het verslag van de penningmeester niet in de Pomerans staat.
Jeanne antwoordt dat dit nooit wordt gedaan omdat wij als RBB niet graag zien dat onze
financiën overal in de cafés komen te liggen.
Frans Buijs vraagt hierop om het verslag van de penningmeester op de vergadering uit te delen
zodat het door de aanwezigen beoordeeld kan worden. Het kan daarna dan weer ingenomen
worden. Dit omdat hij van het verslag weinig kon zien, mede omdat hij nu vrij ver achter in de
zaal zit.
Jeanne geeft aan dat dit voorstel voor de volgende vergadering meegenomen zal worden. Het
zal in het vervolg voor de vergadering worden uitgedeeld, zodat het bekeken kan worden. Dan
kan het na de vergadering weer ingenomen worden tegelijk met de stemformulieren.
Er waren verder geen op af aanmerkingen vanuit de vergaderingen op het financiële overzicht.
De penningmeester geeft verder aan dat er een kascontrole is geweest. Deze is uitgevoerd
door Anton Bax en Frans Jonkergouw. René Stander zou hier ook bij aanwezig zijn maar was
helaas verhinderd door ziekte.
11. Voorstel wijziging inschrijfgelden met ingang van seizoen 2021-2022
Dit voorstel staat afgedrukt in de Pomerans. Het voorstel is hierop door de penningmeester
uitgebreid besproken en uitgelegd. Het gaat over een andere manier van contributie innen en
een makkelijkere manier.
Het is de bedoeling dat iedereen dit voorstel meeneemt naar zijn vereniging en het daar met
zijn leden bespreekt. Dan kunnen wij in de algemene ledenvergadering van februari 2021
daarover stemmen. Dan kan het worden toegepast, als de leden het er mee eens zijn, in het
seizoen 2021- 2022.
12. Verslag kascontrolecommissie
Daar Anton Bax vanavond niet aanwezig kon zijn, omdat hij ergens anders ook een vergadering
heeft, heeft Frans Jonkergouw het verslag van de Kascontrole commissie voorgelezen aan de
vergadering. Vanuit de vergadering waren naar aanleiding van dit verslag geen op- of
aanmerkingen. Door de algemene ledenvergadering is hierop aan de penningmeester en het
bestuur van de RBB decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid van het afgelopen
boekjaar 2019-2020.
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13. Benoeming Kascontrolecommissie
Frans Jonkergouw kan nog een jaar in de commissie blijven zitten en zal dat ook doen. Jeanne
geeft aan dat Frans Buijs zich vorig jaar had teruggetrokken uit de commissie en toegezegd had
dit jaar weer in de kascontrolecommissie zitting te nemen. Frans Buijs geeft aan dat dit goed is
en dat hij in de kascontrolecommissie zitting wil nemen. Als derde persoon meldt zich aan
Herman Vink.
De oude kascontrolecommissie heeft ook bestaan uit drie leden. René Stander was wegens
ziekte niet in de gelegenheid zijn taak uit te voeren. Wij wensen hem van deze plek veel
beterschap.
14. Prijsuitreiking Competitie
Hierop is de prijsuitreiking voor de competitie verricht door de wedstrijdleider Joop Dekkers.
15. Pauze
Door de RBB is in de pauze een consumptie aangeboden aan de aanwezige leden.
16. Ballotage van ZBGG na 1 jaar aspirant lidmaatschap
ZBGG is na ballotage aangenomen als lid van de RBB. Er zijn geen klachten over deze
vereniging binnengekomen.
Er is een nieuw aspirant lid bij gekomen. Dat is de vereniging Baracuda. Deze heeft enkele
jaren geleden al eens meegedaan, maar heeft zich nu weer als deelnemer aan de competitie
aangemeld.
Verder zijn de veteranen van het Wapen van Nassau naar het Trefpunt Rcp gegaan. Het Wapen
van Nassau heeft geen veteranenafdeling meer. Hierover hoeft niet geballoteerd te worden
omdat het Wapen van Nassau veteranen een bekende vereniging is en de locatie is ook
bekend.
17. Vaststelling competitieschema
De Voorzitter geeft uitleg over de totstandkoming van de klasse grootte.
Wij hebben besloten dit jaar 1 langere competitie te maken in verband met de Coronaregels.
Dit is gedaan omdat wij hopen de competitie dan niet te hoeven afbreken zoals wij dit jaar
hebben moeten doen. Wij hebben eerst gedacht aan een competitie van 16 of 18 clubs. Maar
dat zijn heel veel speelweken en wij waren afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Wij
hebben dit een beetje te enthousiast ingeschat. Wij zijn daarop terug moeten komen, ook
omdat wij niet weten hoe het met de Corona maatregelen verder zal gaan. Daarom dat wij nu
aan de aantallen zitten van maximaal 14 teams in een competitie.
Gezien het aantal inschrijvingen zijn wij nu uitgekomen op competities van 11, 12, 13 en 14
teams. Als enige is wel een vrijdag competitie van 18 teams gemaakt omdat deze alleen op de
vrijdag willen spelen. Daar viel bij deze verenigingen niet aan te tornen, omdat zij zich anders
zouden terugtrekken. Zij zullen het dus met elkaar op de vrijdag in 36 weken moeten
uitvechten en wij zijn benieuwd of dat zal gaan lukken.
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De afspraak was dat wij een langere competitie zouden maken. Daarover verschilden de
meningen. Wij hebben meer dan 1000 spelers en je kan het niet iedereen naar de zin maken.
Want voor de één is het te lang en voor de ander is het te kort. Je bent afhankelijk van het
aantal inschrijvingen. Wij als RBB staan altijd open voor opmerkingen, meningen en ideeën.
Het kan aangeven dat wij goed bezig zijn en het kan ons op andere gedachten brengen. Wij zijn
er altijd heel blij mee als mensen laten weten hoe zij er over denken en wat zij ervan vinden.
In dit kader zijn er wel wat vervelende mailtjes gegaan naar onze wedstrijdleider. Terwijl het
een bestuursbesluit is geweest om de aantallen te verlagen naar maximaal 14 en niet van de
wedstrijdleider.
Je kan het er niet mee eens zijn, dat het nu niet een heel lange competitie is geworden of dat
je geen gewone korte competitie hebt gekregen. Je mening geven mag, ergens boos of
teleurgesteld over zijn, dat kan en mag ook. Als je dat dan op papier zet, is het verstandig er
een nachtje over te slapen. Het weer te lezen en te bedenken of je het zo wel weg wilt sturen.
Ik ga geen namen noemen of met de vinger wijzen. Maar ik vind dat de wedstrijdleider niet op
een dergelijke negatieve wijze benaderd moet worden over iets wat niet zijn beslissing is
geweest. Ik hoop dat degenen voor wie dit geldt, het nu wel hebben begrepen. De competitie
is wat het is. We kunnen er verder niets beters van maken.
Als het met het Corona goed gaat hebben wij wel even tijd over om in mei en juni Pk’s te
organiseren en toernooien te spelen.
Het is een voorlopig schema waar nu alleen maar de competitie op staat. Mogelijk dat wij later
daar de data van de toernooien en Pk’s nog bij kunnen zetten. Maar alleen als wij daar tijd en
ruimte voor kunnen vinden.
Dan gaan wij nu verder hebben over de wedstrijdboekjes.
Door Therja is uitgebreid aan de vergadering uitgelegd hoe het nu zal gaan met de
wedstrijdboekjes. Deze worden zoals eerder al is besloten niet meer gedrukt, omdat zij al
achterhaald waren voordat zij bij de drukker vandaan kwamen. Er zal nu een wedstrijdboekje
senioren en een wedstrijdboekje veteranen gemaakt worden en via de email aan de
verenigingen worden gezonden. Dat kan door de vereniging worden uitgeprint. Daarin staat
up-to-date alle informatie die nodig is voor de competitie. Alles staat erin behalve de
wedstrijden. Alles wat normaal ook in de boekjes stond zal in de email worden verwoord.
Daarbij zal er aan totaal lijst per vereniging gemaakt worden van alle spelers van die
vereniging. Ook het Coronaprotocol zal erin worden vermeld. Dat protocol is zoals de regels nu
zijn en als die veranderen worden de nieuwe Coronaregels gepubliceerd.
De hoop is dat alles aan de leden gezonden kan worden na komende zondag. Wijzigingen na
komende zondag zullen niet meer vermeld worden in dit boekje. Dan zal men moeten wachten
op het eerste wijzigingsblad. Voor de goede orde, iemand mag pas spelen als zijn gegevens zijn
gepubliceerd.
Het is aan te bevelen voor de verenigingen dat iemand van de vereniging de gegevens uitprint,
die dan in het lokaal gelegd kunnen worden als naslagwerk.
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18. Persoonlijke kampioenschappen en toernooien
Deze staan nu niet in het rooster. Het rooster ziet er nu anders uit dan normaal. De Pk’s zullen
mogelijk georganiseerd kunnen worden in maanden mei en juni. Ook de toernooien zouden
dan gespeeld kunnen worden. Het is de bedoeling dat een PK gespeeld wordt over een
tijdbestek van twee weken. Er wordt dan twee dagen per week gespeeld. Wij hopen dat er dan
ook meer aanmeldingen komen, omdat de competitie al is afgelopen.
Therja geeft aan dat het voorlopige rooster vanaf morgenavond op de website van de RBB zal
staan.
Verder heeft Therja een voorstel over de kosten van de Pk’s. Het voorstel is om het
inschrijfgeld van veteranen en senioren gelijk te trekken en te brengen op € 4,- per persoon.
Dit om het betalingsverkeer richting de RBB te vereenvoudigen. Er hoeft dan niet meer
gekeken te worden naar een tarief. Alles is gelijk.
Ook dit voorstel is iets wat jullie met de jullie leden/spelers kunnen bespreken. Dan kunnen wij
ook hier over stemmen op de algemene ledenvergadering van februari 2021.
19. BiljartPoint
Therja deelt mede dat je vanuit BiljartPoint heel makkelijk naar de website van de RBB kan
komen. Verder is het mogelijk dat er voor zondag wijzigingen zijn in de speeldata of de
deelnemende teams. Daar krijg je nog geen mail van vanuit BiljartPoint. Pas na komende
zondag staat alles vast in BiljartPoint en dan krijg je ook de wijzigingen van de wedstrijden per
mail vanuit BiljartPoint.
Het is wel verstandig als je al informatie hebt gedownload uit BiljartPoint, na zondag te
controleren of er wijzigingen geweest zijn.
20. Rondvraag
Cees van den Bempt zou graag consistentie zien tussen het Coronaprotocol van de KNBB en
dat van de RBB. De reden hiervan is dat er bij de Distel zowel volgens de KNBB-regels als
volgens de RBB-regels wordt gespeelt. Dan zou het vreemd zijn als de KNBB andere regels
voorschrijft als de RBB.
Jeanne antwoordt dat wij van de RBB ons gaan houden aan de regels opgelegd door de
regering. Of deze wel of niet stroken met de regels van KNBB is niet aan ons.
Herman Vink geeft aan dat hij dit een goede opmerking vindt. Want hij heeft de KNBB-regels
gelezen en dan zou je na elke beurt je handen moeten gaan wassen.
Hierop wordt gereageerd dat dit niet juist is, maar dat het na elke partij moet gebeuren.
Herman Vink geeft aan dat hij dat misschien dan verkeerd heeft gelezen. Maar hij geeft aan
dat ook het biljart, na elke partij gereinigd zou moeten worden. Dat is wat overdreven. Je zal
een grens moeten stellen wanneer je dat doet. Dat de houten rand wordt gereinigd dat zou
kunnen maar niet het hele biljart. Iedereen die speelt zal zijn verstand dienen te gebruiken en
als hij zich niet goed voelt moet hij niet komen spelen.
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Jeanne geeft aan dat het logisch is dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt. Het is de
verantwoordelijkheid van de persoon zelf. Ik hoop dat de spelers dat ook zullen doen. Wij
kunnen iets zeggen over hoe zich te gedragen tijdens het biljarten, de rest is voor de
verantwoording van de personen zelf.
Frans Jonkergouw vraagt zich af of wij een maximum hebben voor een partij lengte. Want
ZBGG is geballoteerd, maar daar zitten mensen bij die 100 caramboles moeten maken met het
drie banden. Gaan jullie daar een grens aan stellen. Dit is niet leuk voor de tegenstanders.
Jeanne antwoordt dat zij denkt dat iemand die 100 caramboles drie banden moet maken niet
bij de RBB komt biljarten. Maar wij hebben wel een regel dat een partij niet langer mag duren
dan 75 beurten. Mochten er mensen bij de RBB willen komen biljarten die zoveel caramboles
zouden moeten maken en dat strookt niet met het aantal caramboles wat andere spelers
binnen de RBB moeten maken, zullen deze personen in een gesprek gevraagd worden om hun
beslissing te heroverwegen en te gaan biljarten op een niveau wat voor hen beter past. Dat zal
ook voor hen meer plezier geven bij het biljarten.
Er werd een vraag gesteld of de minimumaantallen nu wel gehandhaafd blijven nu er
geschoven is in de klassen.
Therja antwoordt dat nu de klasse verkleind zijn er geen problemen zijn binnen de klassen om
de minimumaantallen vastgesteld te houden op 15 voor de 2e klasse en 18 voor de 1e klasse
driebanden.
21. 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.
Met vriendelijke groeten,
Frits Terlouw,
Secretaris
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Jaarverslag secretaris seizoen 2020-2021
Bestuurssamenstelling op 1 juli 2020
Voorzitter

: Jeanne Backx- de Backer

Secretaris en vicevoorzitter

: Frits Terlouw

Penningmeester en wedstrijd invoer, eindredactie en
Lay-out Pomerans, applicatiebeheer BiljartPoint

: Therja Maas

Kampioenschappen en toernooien

: Riekus van Oosterhout

Wedstrijdleider senioren/veteranen competities, wedstrijdinvoer : Joop Dekkers
Vanaf oktober 2019 is als aspirant bestuurslid bij het bestuur gekomen Kees Braat. Dat Kees nog
niet als bestuurslid is aangesteld heeft als oorzaak dat er geen leden vergaderingen meer zijn
geweest vanwege “Covid-19”.
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 is 1 ledenvergadering gehouden en wel in augustus 2020. De reden hiervoor is eveneens
“Covid-19”. Door de maatregelen van de regering zijn door de RBB geen vergaderingen en
ledenraadplegingen gehouden kunnen worden. Ook om deze reden heeft het bestuur van de RBB
moeten besluiten dat er geen competitie gespeeld kon worden.
De begroting voor 2021- 2022 is in algemene ledenvergadering van februari 2021 niet vastgesteld
vanwege de hiervoor al aangegeven reden.
In augustus 2020 is de algemene ledenvergadering gehouden bij café Huis ten Halve.
De 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.

Bestuursvergaderingen
Door het bestuur is dit jaar vier (4) maal vergaderd. Deze vergaderingen zijn gehouden in juli,
augustus, september 2020 en juni 2021. Het bestuur heeft in de tussenliggende tijd via de e-mail
met elkaar gecommuniceerd. Het dagelijks bestuur van de RBB is enkele malen bij elkaar geweest
om de situatie in verband met “Covid 19” te bespreken en enkele besluiten te nemen in verband
met de competitie. Vanwege “Covid 19” heeft het bestuur het besluit moeten nemen om de al
aangevangen competitie te stoppen en de reeds gespeelde wedstrijden als niet gespeeld te
moeten aanmerken. Ook de persoonlijke kampioenschappen libre, driebanden en bandstoten en
de toernooien, Jan van den Boom Bokaal, Lambregts-bokaal en de Distelbokaal, zijn vanwege de
regeringsmaatregelen niet gespeeld.
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1. Bestuursbesluit inzake inschrijfgelden seizoen 2021-2022
Vanwege het niet spelen van de competitie 2020-2021 heeft het bestuur besloten dat de leden die
waren ingeschreven voor de competitie 2020-2021 voor de komende competities van het seizoen
2021-2022 géén inschrijfgeld verschuldigd zullen zijn aan de RBB. Dit geldt voor inschrijving van de
competitie Najaar 2021-2022 en competitie Voorjaar 2022.
Bij de inschrijving voor de competitie seizoen 2020-2021 is namelijk het volle pond betaald.
Daarom mogen zij nu beide competities als lid/speler gratis inschrijven.
Nieuwe spelers moeten per competitie € 4,00 betalen: voor deelname aan de Najaarscompetitie
€ 4,00 en voor deelname aan de Voorjaarscompetitie € 4,00. Bij deelname aan beide competities
betaalt een nieuwe speler dus € 8,00.
(Het inschrijfgeld voor een seniorenlid voor de competitie seizoen 2020-2021 bedroeg € 8,00).

2. Bestuursbesluit inzake vergoedingen bestuur
Aangezien het bestuur in het afgelopen competitiejaar 2020-2021 minder werkzaamheden heeft
verricht als in andere jaren, heeft het bestuur besloten de onkostenvergoeding voor bestuursleden
te halveren. Ook het bestuursetentje en het extra etentje wat in de ledenvergadering van 27
augustus 2020 door de leden was aangeboden, zullen niet worden geconsumeerd.

Communicatie
Ten tijde van de lockdown heeft het bestuur van de RBB meerdere berichten verzonden naar alle
verenigingen en naar de spelers waarvan het email adres 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 lockdown.

Pomerans
Dit jaar is de Pomerans één (1) maal uitgebracht: augustus 2020. In deze Pomerans heeft het
bestuur o.a. alle benodigde vergaderstukken voor de vergadering van augustus 2020 gepubliceerd.
Daar verder dit jaar geen Pomeransen uitgegeven konden worden heeft het bestuur besloten dat
de adverteerders het komende jaar zonder kosten hun advertenties in de Pomerans geplaatst
krijgen.

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, 8 augustus 2021.
De secretaris RBB,
Frits Terlouw.
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Voorstel wijziging inschrijfgelden met ingang van seizoen 2022-2023
Ik had vorig jaar in de Pomerans van augustus al mijn voorstel vermeld. Vervolgens heb ik dit voorstel in
de algemene ledenvergadering nader toegelicht. Het voorstel diende te worden goedgekeurd in de
algemene ledenvergadering van februari 2021. Aangezien deze vergadering niet is gehouden dient
stemming over dit voorstel nu behandeld te worden.
Ik zal daarom uw geheugen nog een keer opfrissen, zodat u weer weet waar dit voorstel over gaat.
Omdat er ten aanzien van de inschrijfgelden een speciale regeling geldt voor het seizoen 2021-2022 ga
ik in onderstaande ter vergelijking uit van de gegevens uit het seizoen 2020-2021.
Inschrijfgeld per lid per competitie € 4,00
Het inschrijfgeld voor het seizoen 2020-2021 bedraagt, 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
Het tarief bedraagt dan voor ieder lid voor de Voorjaarscompetitie

€ 4,00.
€ 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 € 4,00
Het inschrijfgeld voor het seizoen 2020-2021 bedraagt 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
Het tarief bedraagt dan voor ieder team voor de Voorjaarscompetitie

€ 4,00.
€ 4,00.

Administratiekosten per competitie € 0,00
De administratiekosten per vereniging bedragen voor het seizoen 2020-2021 in totaal € 17,00.
Namelijk voor de Najaarscompetitie € 12,00 en voor de Voorjaarscompetitie € 5,00.
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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
e-mail worden verstuurd naar de verenigingen.
De verenigingen hebben dus ook meer kosten omdat ze zelf van alles uitprinten.
 DAAROM HET VOORSTEL OM GÉÉN ADMINISTRATIEKOSTEN IN REKENING TE BRENGEN

Dit is dus een een besparing van (maximaal) € 17,00 per jaar voor de vereniging.
Resumé inschrijfgelden vanaf seizoen 2022-2023
Volgens dit voorstel wordt er vanaf het seizoen 2022-2023 alleen het volgende in rekening gebracht:
Najaar
Voorjaar
 Per lid
 Per team Seniorencompetitie
 Per team Veteranencompetitie

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

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 € 10,67 KUNT U EEN HEEL JAAR DEELNEMEN AAN DE 2 RBB COMPETITIES
Vereniging
Vereniging

1 team en 3 leden (driebanden)
N+V competitie
1 team en 4 leden (libre+bandstoten) N+V competitie

is per lid
is per lid

€ 10,67.
€ 10,00.

Dit zijn de maximale bijdragen. Want hoe meer leden hoe minder het bedrag per lid voor een team.
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.
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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 ook een betere controle op het totaalbedrag, op de som (alles x 4).

St. Willebrord, 8 augustus 2021.
De penningmeester,
Therja Maas
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Concept schema competitie seizoen 2021-2022
Wk

Van

t/m

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

23-08-21
30-08-21
06-09-21
13-09-21
20-09-21
27-09-21
04-10-21
11-10-21
18-10-21
25-10-21
01-11-21
08-11-21
15-11-21
22-11-21
29-11-21
06-12-21
13-12-21
20-12-21
27-12-21
03-01-22
10-01-22
17-01-22
24-01-22
31-01-22
07-02-22
14-02-22
21-02-22
28-02-22
07-03-22
14-03-22
21-03-22
28-03-22
04-04-22
11-04-22
18-04-22
25-04-22
02-05-22
09-05-22
16-05-22
23-05-22
30-05-22
06-06-22
13-06-22
20-06-22
27-06-22

27-08-21
03-09-21
10-09-21
17-09-21
24-09-21
01-10-21
08-10-21
15-10-21
22-10-21
29-10-21
05-11-21
12-11-21
19-11-21
26-11-21
03-12-21
10-12-21
17-12-21
24-12-21
31-12-21
07-01-22
14-01-22
21-01-22
28-01-22
04-02-22
11-02-22
18-02-22
25-02-22
04-03-22
11-03-22
18-03-22
25-03-22
01-04-22
08-04-22
15-04-22
22-04-22
29-04-22
06-05-22
13-05-22
20-05-22
27-05-22
03-06-22
10-06-22
17-06-22
24-06-22
01-07-22

Competitie

alle klassen

Opmerking
24-08 Algemene ledenvergadering

Najaar
Speelweek 01
Najaar
Speelweek 02
Najaar
Speelweek 03
Najaar
Speelweek 04
Najaar
Speelweek 05
Najaar
Speelweek 06
Najaar
Speelweek 07
Najaar
Speelweek 08
Najaar
Speelweek 09
Najaar
Speelweek 10
Najaar
Speelweek 11
Najaar
Speelweek 12
Najaar
Speelweek 13
Najaar
Speelweek 14
Najaar
Speelweek 15
Najaar
Speelweek 16
Najaar
Najaar
Najaar
Speelweek 17
Najaar
Speelweek 18
Najaar
Speelweek 19
Najaar
Speelweek 20
Najaar
Speelweek 21
Najaar
Speelweek 22
Voorjaar
Ronde 01
Voorjaar
Ronde 02
Voorjaar
Ronde 02
Voorjaar
Ronde 03
Voorjaar
Ronde 04
Voorjaar
Ronde 05
Voorjaar
Ronde 06
Voorjaar
Ronde 07
Voorjaar
Ronde 08
Voorjaar
Ronde 09
Voorjaar
Ronde 10
Voorjaar
Ronde 11
Voorjaar
Ronde 12
Voorjaar
Ronde 13
PK DRIEBANDEN
Voorjaar
Ronde 14
PK BANDSTOTEN
FINALE LAMBREGTS-BOKAAL

IF Jan van den Boom bokaal uit

IF Jan van den Boom bokaal retour

22-10 Jan van den Boom bokaal 1e ronde

IF V-competitie uit
26-11 Jan van den Boom bokaal 2e ronde
IF V-competitie retour
24-12 Jan van den Boom bokaal Finale
31-12 Oudejaarsdag

IF Lambregts-bokaal uit

IF Lambregts-bokaal retour
25-02 Carnaval
tot en met 01-03 Carnaval
IF Distelbokaal uit
IF PK Driebanden en Bandstoten uit

IF Distelbokaal retour
IF PK Driebanden en Bandstoten retour
18-04 2e Paasdag
27-04 Koningsdag

26-05 Hemelvaartsdag
IF PK Libre uit
06-06 2e Pinksterdag
Op vrijdag 17-06 en zaterdag 18-06
Ledenraadplegingen
IF PK Libre retour
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Toelichting op schema competitie
Onder voorbehoud
Het schema van de competitie is onder voorbehoud in verband met Covid-19 oftewel Corona.
Als de competitie gewoon gespeeld kan worden dan zullen de Pk’s en toernooien ook plaatsvinden,
mits er voldoende animo voor is.
Mocht er onverhoopt oponthoud ontstaan in de competitie, door Corona en overheidsmaatregelen,
dan wordt er prioriteit gegeven aan het afspelen van de competitie als dat mogelijk is.
Speelweek in plaats van Ronde
Bij het opmaken van het rooster hebben we te maken met diverse verzoeken zoals: contra spelen,
gelijktijdig spelen, lokaal bepaalde week/weken gesloten, maar 1 biljart beschikbaar.
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het aantal beschikbare biljarts en de diverse
verzoeken. Omdat de klassen niet allemaal even groot zijn is het nogal een puzzel om de wedstrijden zo
te plannen dat aan de verzoeken tegemoet kan worden gekomen en dat er inderdaad maar 1 wedstrijd
thuis is gepland bij een lokaliteit die maar beschikt over 1 biljart.
De inschrijvingen hebben geleid tot klassen met 9 teams, met 10 teams en met 11 teams.
Omdat er klassen zijn met 11 teams moeten we uitgaan van een rooster voor 12 teams en dus 22
speelweken. Iedere week zijn er dan 5 wedstrijden (10 teams) en is 1 team vrij. Na 22 speelweken
hebben dan alle 11 teams hun 20 wedstrijden gespeeld. Ieder team is dan 2x vrij geweest, in iedere
speelhelft 1x.
Klassen met 10 teams zijn ideaal want die kunnen iedere week een wedstrijd spelen. In totaal moeten
zij 18 wedstrijden te spelen. Er zijn 22 speelweken hetgeen betekent dat zij 4x vrij zijn, in iedere
speelhelft 2x.
Klassen met 9 teams komen er helaas bekaaid af. Zij spelen “slechts” 16 wedstrijden. Maar in principe
moet hiervoor uitgegaan worden van een rooster voor 10 teams: iedere week zijn er dan 4 wedstrijden
(8 teams) en is 1 team vrij. Dus bij een “normale” competitie zou ieder team 2x vrij zijn, in iedere
speelhelft 1x vrij.
Het is echter niet mogelijk om voor de klassen van 9 teams een apart rooster te maken, zij moeten mee
in de roostering van 22 speelweken. Hierdoor zijn zij nog eens 4x vrij, iedere speelhelft 2x meer vrij.
Oftewel de klassen met 9 teams zijn per speelhelft 3x vrij, in totaal dus 6x vrij.
Vanwege de grootte van de klassen lopen de ronden niet gelijk. En binnen dezelfde klassengrootte is
ook niet iedereen gelijktijdig vrij. Daarom staan er geen ronden vermeld maar speelweken.
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RBB 75-jarig bestaan
Tijdspanne
Op 28 oktober 2023 bestaat de Roosendaalse Biljart Bond 75 jaar.
Dit betekent dat we slechts 2 jaar verwijderd zijn van een groot feest. Hetgeen ook inhoudt dat we nog
maar 2 jaar de tijd hebben om een groots feest te organiseren.
Deelnemers
Wie willen over 2 jaar dit feest bijwonen?
Deze vraag lijkt prematuur, maar is van groot belang!
De Roosendaalse Biljart Bond is op dit moment een bond met ongeveer 1.000 spelers/biljarters.
Gezien de leeftijdsopbouw is de verwachting dat het aantal leden jaarlijks zal verminderen/dalen.
De aanmelding van jonge leden is zeer gering. De leeftijdsopbouw is voornamelijk 55 jaar en ouder.
En niet alle spelers houden van een feestje.
Wie houden wel van een feestje? En gezien hun leeftijd: wat voor soort feestje en tot/op welke tijd?
Grootte feestlocatie
Om te beoordelen wat een geschikte feestlocatie is, is het van belang om te weten hoeveel leden naar
het feest willen komen. Niet alle locaties in de regio komen namelijk in aanmerking om geselecteerd te
worden als feestlocatie vanwege de grootte van de benodigde locatie.
Vrijwilligers feestcommissie
Om het feest voor het 75-jarig jubileum te organiseren is het noodzakelijk om op korte termijn een
feestcommissie op te gaan richten.
Deze feestcommissie dient te bestaan uit:
-

Leden van het RBB-bestuur
Leden van de aangesloten verenigingen

Deze feestcommissie dient te gaan bepalen:
-

Het aantal deelnemers
Een geschikte locatie
Het feestprogramma

Wat verwacht het Bestuur van de RBB
Het Bestuur van de RBB heeft de hoop dat er leden van verenigingen zijn die zich in willen zetten om
een goed feest te gaan organiseren voor de aangesloten leden/biljartspelers (m/v).
Aanmelden leden/vrijwilligers voor feestcommissie in algemene vergadering februari 2022
U hoeft zich nog niet aan te melden tijdens de algemene ledenvergadering op 24 augustus 2021.
Wij hopen wel dat u uw leden van bovenstaande op de hoogte stelt en u namens uw vereniging op de
algemene ledenvergadering in februari leden naar voren wilt dragen die in de feestcommissie plaats
willen nemen. Kunt u niet naar die vergadering komen dan mag u zich ook aanmelden door een e-mail
te sturen naar de RBB-secretaris Frits Terlouw.
Namens het RBB Bestuur,
Therja Maas
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