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_______________________________________________________________________________ 

                

Senioren Biljartbond “Maas en Peel” 

_________________________________________________________________________ 

Opgericht 1992        

 

 

 

 

 

Notulen Jaarvergadering SBB Maas en Peel, gehouden op maandag 26 augustus 2019 in Café Zaal Leanzo te 

Grashoek. 

 

1. Voorzitter Henny Pijnenburg kan plus minus 90 leden inclusief bestuur op deze jaarvergadering verwelkomen.   

Speciaal woord van welkom aan onze erevoorzitter Jac Habets De Berckt Baarlo en erelid Leo Janssen van 

KBO Beringe. Eén minuut stilte wordt in acht genomen voor de in het afgelopen jaar overledenen: Jac van 

Betteray Gaer Gedaon Baarlo, Frans Stappers De Maasoever Kessel, Harie Brueren Gaer Gedaon Baarlo, 

Antoon Otte De Berckt Baarlo en Wiel Bergmans Leanzo Grashoek. De voorzitter deelt mee dat één koffie en 

één stuk vlaai voor rekening van de bond is zoals gebruikelijk.  

 

2. Notulen jaarvergadering d.d. 27 augustus 2018, alsmede het jaarverslag 2018-2019 van de 

secretaris/wedstrijdleider  worden goedgekeurd zonder op- en of aanmerkingen.  

 

3. Het financiële verslag 2018-2019, alsmede de begroting 2019-2020 worden door de penningmeester 

toegelicht. Er is een positief resultaat van €  677,65 en het totale eigen vermogen bedraagt € 5.605,87.  

De Rabo clubkascampagne is in juli 2018 uitgekeerd en bedraagt € 229,33. Er zijn 63 stemmen uitgebracht op 

onze bond. De actie “Spek de Kas” bij de Jumbo te Panningen heeft € 46,80 opgeleverd. 

Op de begroting voor 2019-2020 zal een overschot van € 542,00 te verwachten zijn.  

Financiële verslag 2018-2019 alsmede begroting 2019-2020 worden door de vergadering goedgekeurd. 

 

4. De kascontrole werd dit jaar wederom bij de penningmeester thuis te Kessel gedaan door Herm Jacobs en 

Michel Ebisch. Deze zijn van mening dat er geen onregelmatigheden zijn aangetroffen en de administratie 

perfect in orde was en zij vragen de vergadering om décharge betreffende het boekjaar 2018-2019 voor de 

penningmeester. Onder applaus wordt dit aanvaard! 

Herm Jacobs is aftredend en hiervoor in de plaats komt Mart van Knippenberg van De Maasoever Kessel. 

 

5. Bestuursverkiezing: Volgens schema is aftredend Wiel Henderikx. Onder applaus zal Wiel een volgende 

termijn van drie jaren voor zijn rekening nemen. De voorzitter doet een oproep voor een nieuw en vijfde 

bestuurslid. Tijdens de vergadering stelt zich echter niemand beschikbaar. 

 

6. Ingekomen stukken:  Oranje Meijel 1 en De Berckt Baarlo hebben in een email een een aantal zaken 

ingebracht. Deze zullen worden behandeld bij agendapunt Competitie. 
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Uitgaande stukken:  Op onze website www.sbbmaasenpeel.nl zijn alle zaken betreffende de nieuwe 

competitie 2019-2020 gepubliceerd in pdf formaat. De teamleiders worden verzocht deze documenten te 

printen voor zichzelf en hun teamleden.   

 

7. Contributie: gezien het verslag van de penningmeester is contributieverhoging niet aan de orde en blijft deze 

gehandhaafd op € 9,00 per persoon. Ereleden zijn vrijgesteld. Betaling contributie per bank! 

 

8. Competitie 2019-2020: er hebben zich 37 teams opgegeven en deze zijn verdeeld in drie poules A (13 teams) 

B en C (12teams) Er wordt een normale competitie gespeeld, dat wil zeggen éénmaal thuis en éénmaal uit 

tegen elk team. In totaal dus 26 speeldagen. Dit betekent dat in de A poule twee vrije speeldagen zijn en in de 

B en C poule vier vrije speeldagen zullen zijn. Op biljartpoint is reeds alles ingevoerd. Er is rekening mee 

gehouden dat twee teams van dezelfde vereniging in één poule in de 1e ronde of zo vroeg mogelijk tegen 

elkaar zullen spelen. In de A poule beginnen de wedstrijden om 13.00 uur en in de B eb C poule om 13.30 uur. 

Op maandag 16 september 2019 zullen de biljartballen weer gaan rollen. 

 

Op onze website www.sbbmaasenpeel.nl kunt u een tellijst met wedstrijdformulier in pdf downloaden. 

Tevens kunt u op onze website de teamopstellingen en de volledige competitie-programma’s downloaden en 

printen. Deze documenten zijn in pdf formaat. 

 

In het nieuwe seizoen 2019-2020 wordt de volgorde van spelen bepaald aan de hand van een vastgesteld 

schema. Dit schema is reeds aan de teamleiders toegezonden en ook te downloaden van onze website. De 

bedoeling is om niet altijd de derde en vierde spelers als laatste te laten spelen, maar beurtelings. 

Verzoek aan de teamleiders om bij het begin van de wedstrijd om 13.30 uur of 13.00 uur reeds de opstelling 

aan elkaar te geven. Van de volgorde van spelen kan in overleg worden afgeweken vanwege ernstige 

redenen, anders via schema. 

Gelieve de teamleider van de tegenpartij tijdig te informeren als uw team niet volledig kan aantreden. 

S.v.p. doorgeven aan de wedstrijdleider Piet Thijssen welke spelers geen dubbelpartij willen spelen. Hiervan 

zal een lijst worden gemaakt en deze wordt op onze site gezet. 

 

Eerste ingekomen email van Oranje Meijel 1 betreft o.a. de volgorde van spelen. Dit is nu opgelost, zie boven. 

Verder zou het dubbelspelen afwisselend moeten gebeuren. Het bestuur handhaaft hier het reglement dat 

de speler met het laagste gemiddelde dubbel speelt. Tenzij hij op de lijst staat van niet dubbel te willen of 

kunnen spelen. Het derde punt betreft het blijven spelen met viertallen maar dan met 90% van de te maken 

caramboles om niet te laat klaar te zijn. Het bestuur wijst dit af omdat al om 13.00 uur kan worden gespeeld. 

 

Tweede ingekomen email is van De Berckt Baarlo waarin één speler van KBO Panningen 1 wordt beschuldigd 

van “drukken” van het gemiddelde in de wedstrijd De Berckt 2-KBO Panningen 1 op 18-03-2019. 

De Berckt Baarlo heeft deze email naar alle teamleiders van de A poule en naar het bestuur gezonden. 

De Berckt Baarlo vraagt het bestuur om de speler te schorsen en KBO Panningen 1 uit te sluiten van het 

kampioenschap in het seizoen 2019-2020. Het bestuur is unaniem van mening KBO Panningen 1 niet uit te 

sluiten van het kampioenschap in het nieuwe seizoen. In het verleden zijn er ook al teams geweest die 

veelvuldig kampioen werden, o.a. KBO Beringe 1 (9x) en SBV Egchel 1 en 2 (10x). Het is aan de andere teams 

om hun beste beentje voor te zetten 

Ook is een schorsing van de betreffende speler niet aan de orde. Soms worden er wel eens zaken gezegd na 

een wedstrijd, die wellicht beter niet gezegd hadden kunnen worden. In ieder geval niet erg handig van de 

bewuste speler. 

http://www.sbbmaasenpeel.nl/
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Betreffende de te maken caramboles deelt de competitieleider mede dat het gemiddelde van de afgelopen 

competitie maatgevend is, zie reglement artikel 21. Ook als wordt voorgesteld om een interval hoger te gaan 

spelen. 

Diverse leden willen over deze kwestie het woord voeren, te weten Peter Rutten De Berckt Baarlo, Wim 

Peeters en Cor Loeffen KBO Panningen, Cor van Erp De Maasoever Kessel en Louis Lijssen KBO Helden. 

In dit verslag ga ik als competitieleider niet gedetailleerd in op de diverse uitspraken van de genoemde leden.  

Wellicht had deze kwestie niet in deze jaarvergadering behandeld moeten worden. 

Wel wil ik aangeven dat van de leden wordt verwacht dat zij zich sportief zullen opstellen en dat niet alleen 

de punten tellen, maar ook dat er van een ontspannen sfeer sprake moet zijn. 

De voorzitter sluit af met de woorden om van het komend seizoen een sportieve en spannende 

aangelegenheid te maken. 

 

 

 

9. Wedstrijdreglement: in artikel 13 van het wedstrijdreglement is de volgorde van spelen geregeld volgens het 

door de competitieleider opgestelde schema. 

De teamleiders worden verzocht het reglement bij zich te hebben tijdens de wedstrijden. 

 

10. Boetes: geen wijziging, eerste keer 1 euro, tweede keer 2 euro en derde keer 5 euro.  

 

11. Subsidie via Rabobank Clubkascampagne: met ingang van 2019 is de naam gewijzigd in Rabobank 

Clubsupport. Deze loopt van 27-09-2019 tot 11-10-2019.  

Helaas kunnen de leden van Baarlo niet stemmen op onze bond. Baarlo valt onder de Rabobank Venlo. 

 

12. Rondvraag:  Jan Verheijden van KBO Beringe 4 geeft aan dat het aantal te maken caramboles bij hem niet 

correct is. Bij een gemiddelde van 0,600-0,700 zou volgens Jan de te maken caramboles 30 x 0,650 = 20 

moeten zijn. De competitieleider antwoord dat de te maken caramboles niet corresponderen met 30 

beurten, maar dat hiervoor een tabel wordt gehanteerd. Deze valt voor de lagere gemiddelden wat 

onvoordelig uit. 

 

13. Sluiting: de voorzitter dankt allen hartelijk voor hun opkomst en wenst iedereen veel biljartplezier in het 

nieuwe seizoen. 

 

Panningen, 26 augustus 2019  

Piet Thijssen – Secretaris SBB Maas en Peel                       


