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Samen biljarten geeft meer effect!
September 2019
GEWESTELIJK OVERLEG MET DE DISTRICTEN

Het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole hecht er veel waarde aan om te weten wat er in de districten bij de
leden leeft. Daarbij hebben ook wij er behoefte aan om op informele wijze van gedachten te wisselen.
Dit doen wij jaarlijks in onze gewestelijke overlegronde met de bestuurders van de districten. De geplande data zijn:
Districten in gewest Zuid-Nederland:
op zaterdag 5 oktober 2019 om 10.00 uur in café-zaal ’t Vrijthof, Molenstraat 6 te Oirschot
Districten in gewest West-Nederland:
op woensdag 9 oktober 2019 om 19.30 uur in café ‘t Veen, Langeweg 16 te Roelofarendsveen
Districten in gewest Midden-Nederland:
op donderdag 17 oktober 2019 om 19.30 uur in bondsbureau KNBB, Archimedesbaan 7 te Nieuwegein
Districten in gewest Noord-Oost-Nederland:
op woensdag 23 oktober 2019 om 19.30 uur in Restaurant ‘t Hof van Dalfsen, Haersholtweg 3 te Dalfsen
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
- Status Biljartprof
3. Verschuiving avondbiljarten naar dagbiljarten
4. Contributie aanpassing
5. Districtsgrenzen
6. Voorstel provinciale kampioenschappen
7. Wat verder ter tafel komt
8. Rondvraag

GRAAG UW BIJZONDERE AANDACHT
Het bestuur van KVC heeft besloten per aanvang seizoen 2019/2020 geen uitnodigingen per post
meer te versturen. Het is dan ook van groot belang dat het juiste emailadres van u bekend is bij
de ledenadministratie van de KNBB (la@knbb.nl).
U ontvangt derhalve de uitnodiging(en) alleen nog digitaal; deze zijn daarnaast te vinden op de website van KNBB
Carambole > Individueel PK of rechtstreeks via https://www.carambole.nl/prestatiesport/individueel-pk/alle-pkevenementen-20192020.

www.carambole.nl

WWW.CARAMBOLE.NL

KVC NIEUWSBRIEF

Samen biljarten geeft meer effect!

Tevens zullen de officials voor de prijsuitreikingen bij NK finales waarvoor geen
sectiebestuurder beschikbaar is, standaard worden toegewezen aan de voorzitter van het
betreffende district waar deze finale zal worden gespeeld. Uiteraard is deze bevoegd om bij
verhindering een andere official aan te wijzen die deze honneurs voor hem/haar zal
waarnemen. Het is dan wel van groot belang dat de naam van de aangewezen official zo spoedig
mogelijk wordt doorgegeven aan a.klijn@knbb.nl.

KOMENDE EVENEMENTEN
Seniorenspelen Doetinchem
Op 24 en 25 september a.s. worden in Doetinchem de Seniorenspelen georganiseerd. Ook KVC neemt daaraan deel:
in de kantine van vv Doetinchem, Sportpark De Bezelhorst.
De Senioren Spelen zijn bedoeld voor de plusser die een vaste activiteit wil doen (en dat in veel gevallen al heel lang
doet), de plusser die naast een vaste activiteit behoefte heeft aan enige mate
van extra bewegingsaanbod in het kader van vitaliteit, de plusser die sport leuk
vindt en lekker wil bewegen zonder dat winnen voorop staat en die de
behoefte heeft om via een breder aanbod zijn/haar bewegingsvaardigheden op
een veelzijdige wijze te verbeteren en om zijn/haar sociale netwerk uit te
breiden alsmede de plusser die zich eenzaam voelt.
Er valt aardig wat te kiezen: kegelen, schaken, bridge, biljarten, koersbal,
bowls; walking tennis, tafeltennis en rugby, voetgolf, meerkamp atletiek,
wandelen, stadswandeling, sjoelen, jeu de boules en darts.
Speciaal voor deze gelegenheid is onze mobiele biljarttafel geplaatst en is telkens een van onze bestuurders aanwezig
voor de nodige begeleiding.
Nationale kampioenschappen
5-okt
12-okt
12-okt
19-okt
25-okt
25-okt
26-okt

6-okt
13-okt
13-okt
20-okt
27-okt
27-okt
27-okt

2e Grand Prix Artistiek 1e klasse
Libre klein 2e klasse jeugd
Driebanden klein extra klasse
Libre groot ereklasse
5-pins
Biatlon
Libre groot 1e klasse

Tilburg
Leimuiden
Andijk
Rumpt
Beverwijk
Beverwijk
Wijchen

Vergaderingen
16 november: Najaarsvergadering (ALV van KVC) te Wijchen
Raadpleeg ook onze website www.carambole.nl voor meer nieuws!
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