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Nieuwsbrief augustus 2022  
 
De competitiegegevens zijn verwerkt in Biljartpoint en de competitie kan weer beginnen.  
Tijdens de vergadering kwamen er enkele dingen naar voren die de moeite waard zijn om nog 
eens te vermelden. Als nieuwe wedstrijdleider in de C3 en de C4 wordt Peter Bogers bereid 
gevonden. Zijn e-mail is secretaris@knbbdoetinchem.nl. 
 
Er zijn enkele wijzigingen in de reglementen.  
Zie hiervoor:  
 Reglementen | Carambole  
 Reglementen aanvulling district | KNBB Doetinchem zijn niet gewijzigd 
 
Om het rooster in uw telefoonagenda te kunnen zetten kun je hiervoor heel gemakkelijk gebruik 
maken van de volgende mogelijkheid in Biljartpoint. 
  Ga naar Biljartpoint en selecteer de poule waarin uw team speelt  
  Klik dan op uw team en je ziet uw team  
 Scrol naar beneden en u ziet Programma en uitslagen  
 Achter de datum ziet een vierkante afbeelding, klik hierop  
 Maak keuze uit het menu en na klikken staat het in uw agenda 
 
Tijdens de vergadering werden de punten die besproken zijn middels een PowerPointpresentatie 
ondersteund. Deze staat evenals de vergaderstukken op de site Algemene ledenvergadering District 
17 augustus | KNBB Doetinchem 
 
Enkele punten 

 Een minuut stilte voor de ons ontvallen leden met als uitzondering de vermelding van Cris Jansen 
 Tante Dies, Kievit en VOP Herwen zijn gestopt 
 Bal met Stip, Walburgis en Wijnbergen nieuw 
 Wijzigingen clublokalen:  Wapen van Ulft en Nieuwe Rosegaar   Zie biljartpoint 
 Zorgelijke daling ledenaantal 
 Financieel verslag waarbij resultaat klopte t.o.v. begroting 

Na discussie omtrent contributie blijft deze overeenkomstig vorige seizoenen 
Wel werd ter promotie van de PK het inschrijfgeld PK gratis voor dit seizoen 

 Voor de PK wordt opgeroepen om eventueel wedstrijdleiding, arbitrage te doen. Ook voor  
verenigingen met maar één tafel is het mogelijk om deel te nemen én diensten te 
verlenen. 

 PK heeft nieuwe carambole opzet, namelijk de tweede klassen en hoger gaan weer 
met vaste aantallen spelen Zie hiervoor de reglementen Microsoft Word - WRPK 2022-2023 (versie 12-
08-2022).docx (carambole.nl) De derde en de vierde klassen gaan met intervallen werken. Ook  
zijn er beurtenlimieten ingesteld, dus geen ellenlange partijen meer. 

 Opgave voor PK kan via nu nog alleen via de site Inschrijven PK | KNBB Doetinchem of per mail aan 
rateringhans@gmail.com. In de nieuwe situatie  gaat het via PK Live score maar deze is op dit moment 
nog niet in de lucht, zodra deze actueel is wordt het alsnog aan iedereen bekend gemaakt. 
Vermeld ten alle tijden Bondsnummer, naam, spelsoort en indien bekend het moyenne. 
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 Door de commissie arbiters wordt een cursus hiervoor opgezet en eventuele interesse wordt zeer 
gewaardeerd 
meld aan bij w.schmitz@knbbdoetinchem.nl os secretaris@knbbdoetinchem.nl. 

 Voor de PK komt een nieuw programma uit en zodra deze in de lucht is zal een bijeenkomst worden 
gepland voor instructie van de huidige wedstrijdleiders en enkele nieuw aangemelde leiders.  
Ook interesse ? Meld dan aan bij w.schmitz@knbbdoetinchem.nl os secretaris@knbbdoetinchem.nl.  

 KNBB heeft een nieuw programma voor ledenadministratie in het leven geroepen en hier zijn nog 
onduidelijkheden voor sommige secretarissen. Mochten er problemen zijn, raadpleeg dan  
Nieuwsbrief juni voor functionarissen | KNBB Doetinchem. Hier staan de gebruiksaanwijzingen in. 
TIP  Als de secretaris moet worden  vervangen ga dan eerst de nieuwe secretaris invoeren voordat de oude 
wordt verwijderd. 

 Bestaande leden kunnen bij invoeren geen nieuw (dubbel) nummer krijgen, als dit onverhoopt gebeurd, 
raadpleeg voornoemde nieuwsbrief. 
Toch problemen neem contact op met de ledenadministratie KNBB of mail naar la@knbb.nl. 

 
Heeft u vragen, opmerkingen, nieuwtjes of informatie nodig, 
Schroom niet en neem contact op met ons 
 
Wij wensen u allen veel plezier en succes toe in het nieuwe seizoen 
 
 
 


