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Algemene ledenvergadering 12 juni 2018. 
Houdt deze datum vrij. 
Op de ledenvergadering worden weer de vaste agendapunten behandeld . 

Deze vergadering is in zaal Ter Voert in Megchelen. De vergaderingen worden gehouden in de 
lokaliteiten die als sponsor in de balk staan en op de site worden vermeld. 
 

Op 11, 12 en 13 mei speelt Roland Duis in Losser mee voor de Nationale titel Bandstoten 2e 
klasse 

Roland, veel succes 

Op de ledenvergadering werden de sponsoren middels een PowerPoint presentatie op keurige 
wijze gepresenteerd en dat voor maar 40 euro per seizoen. Meld een mede sponsor aan en doe 
een PDF, JPEG of andere formaat met wensen op de mail info@knbbdoetinchem.nl of aan Toon 
Stortelder  

0575-467104   a.stortelder@knbbdoetinchem.nl 

 

Er komen vragen omtrent het privacybeleid dat de verenigingen in acht dienen te houden na 
deze maand. We zijn als bestuur aan het studeren hoe wij dit het beste kunnen aanpakken. 
In een speciale brief (mail) is een overzichtelijke uitleg door de KNBB toegezonden.  
Verenigingen die hiervan kennis willen nemen, kunnen zich bij ons melden 

In deze maand worden de gewestelijke wedstrijden gespeeld in de A,B, C en de damesklassen. 

Belangrijke links hiervoor zijn: 
Biljartpoint                                             http://biljartpoint.nl/index.php?district=68 
website district       http://www.knbbdoetinchem.nl/nieuws/nacompetitie-2017--2018-/16/549 

Website Gewest                   http://www.knbb-gewestnon.nl/page/187-teams 
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Wij wensen De Tol 01, De Keu 01, Waldeslust 01, Waldeslust 02, Buitenmolen 01, Slootermeer & 
Scholtenhof 02, A.B.C. 01, Ons Genoegen Heurne 02, W.S.S. 01, W.S.S.03, , Slootermeer & Scholtenhof 
05, De Ploeg 03, Tapperij 09, Veldhoek 03, Ons Genoegen Heurne 07, Veemarkt 11 en de dames 
Slootermeer veel succes in deze wedstrijden. 

In ons district zijn de wedstrijden op 6 mei voor de dames en op 12 mei B1 en C1 op zes biljarts bij de  
Veemarkt, Martin heeft de B2, De Nijman heeft de B4 

Allen veel succes!!!! 

 

In het volgend seizoen worden weer arbiteropleidingen georganiseerd, heb je belangstelling, meld je 
aan bij de arbiterscommissie 

http://www.knbbdoetinchem.nl/commissie-arbiters/113 

 

De roosters voor de PK zijn klaar en deze worden zo spoedig mogelijk gepresenteerd om uw agenda te 
kunnen raadplegen.  

De verenigingen met twee biljarts kunnen zich aanmelden voor de districtsfinales. Brief aan deze 
verenigingen wordt door Chris Jansen naar de secretaris van de verenigingen met twee biljarts 
verzonden. Bent u een vereniging met één biljart en interesse om dit ook eens te organiseren, neem dan 
even contact op met een lokaal die er twee of meer tafels heeft. 

Köster is een voorbeeld die dat op een voortreffelijke wijze doet bij Slootermeer. 

Er worden door diverse verenigingen toernooitjes georganiseerd en dat wordt gewaardeerd, echter het 
bestuur wil wel graag weten wanneer en waar dit gebeurd omdat ze overzicht willen hebben voor de 
evenementen die ze zelf (moeten/willen) houden. Hierover op de ALV meer. 

 

Onze welgemeende dank gaat uit naar de lokaalhouders die het ons dan toch maar mogelijk maken dat 
we kunnen biljarten in vaak perfecte omstandigheden. 

 

O, ja kijk eens op Facebook naar o.a alle foto’s en nieuwtjes 

https://www.facebook.com/KNBBDOETINCHEM/ 
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