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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 03-11-2021 

Aanwezig: Van bestuur zijde O. van der Meer, R. Slim, A. Hoogendoorn, W van ’t End en  

                L. Albers, alsmede G. Hoogerduijn en H. Albers als bestuursleden a.i. 

                De afgevaardigden van 17 verenigingen. 

Afwezig (m.k.): De afgevaardigden van Tex Saloon en RADIO 

Afwezig (z.k.) Afgevaardigden van B.C. Dronten, B. C. Hoevelaken, BV BIOS, BV 

Bosgenoegen, O.O.O. en K.O.T. 

 

Opening door de voorzitter: 

De voorzitter opent klokslag 20.00 uur de vergadering door alle aanwezigen van harte 

welkom te heten. Hij is blij dat er enige activiteiten op biljartniveau weer mogelijk zijn na 

een rare periode met vele onderbrekingen en uitstel van wedstrijden. Ondanks alles zijn 

de meeste leden hun vereniging trouw gebleven. Het is dan ook weer een tijd geleden 

dat de leden in een vergadering bijeen kunnen komen. 

In de afgelopen periode zijn ons helaas weer enige leden ontvallen. De voorzitter 

verzoekt de vergadering een ogenblik stilte voor deze mensen in acht te nemen. 

 

Mededelingen en ingekomen stukken: 

Er zijn geen mededelingen. 

Ingekomen stukken: 

• Bericht van verhindering van de verenigingen Tex Saloon en RADIO 

• Brief van B’67 waarin het voorstel om het aantal beurten in de B2 klasse op 

maximaal 60 te stellen gelijk aan het aantal driebanden groot en de laagste klasse 

PK driebanden. 

Dit voorstel zal worden behandeld bij punt 9 a van de agenda 

 

Notulen najaarsvergadering d.d. 6 november 2019: 

Deze worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. 

Besluitenlijst: 

De besluiten lijst wordt doorgenomen. 

 

Jaarverslag secretaris over 2020: 

Het jaarverslag van de secretaris wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 

Financiën: 

Resultatenrekening 2019/2020 met toelichting: 

Dhr. Marée (BBC) vraagt of de telefoonkosten ieder jaar gelijk zijn, 

De penningmeester geeft aan dat de bestuursleden ieder jaar een vaste vergoeding 

krijgen en er dus niet exact wordt gekeken naar de werkelijk gemaakte kosten. 

Dhr. Marée kan in geen enkel reglement de onderbouwing van de presentiegelden 

vinden. 

De penningmeester geeft aan, dat dit al jaren geleden een bestuursbesluit is geweest en 

niet noodzakelijker wijze in welk reglement dan ook te worden opgenomen. 

Dhr. Marée (BBC) constateert dat de website van het district onvoldoende is beveiligd. 

Antw. Op korte termijn zal er worden gekeken naar een renovatie van de site en zal dit 

item ook worden meegenomen. 

De vergadering keurt door het ontbreken van een verslag van de F.A.C. deze 

resultatenrekening niet goed. 

Resultatenrekening 2020/2021 met toelichting: 

Dhr. Marée (BBC) is van mening, dat de verenigingen recht hebben op een restitutie van 

€ 7300.= i.p.v. € 5000.= die ze nu hebben gehad, omdat er door de corona geen kosten 

zijn gemaakt. 
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De penningmeester geeft aan dat er wel degelijk kosten zijn gemaakt en dat deze 

restitutie van €5000.= euro een gebaar naar de verenigingen toe is. Uiteindelijk komt 

een positief resultaat, hoe gering ook, toch naar de verenigingen toe. 

Dhr. Marée (BBC) vraagt waarom de statuten van het district nog niet zijn aangepast in 

verband met de nieuwe wet WTBR.  

De penningmeester meldt dat dit niet noodzakelijk is en dat dan de huidige situatie van 

toepassing blijft. 

Ook de resultatenrekening 2020-2021 wordt door de vergadering niet goedgekeurd. 

Balans per 30-06-2021: 

De balans wordt door de vergadering niet goedgekeurd. 

Verslag F.A.C.: 

De penningmeester meldt dat er nog slechts één lid van de F.A.C. is en dat daardoor de 

jaarstukken nog niet zijn gecontroleerd door een externe partij. 

Dhr. Marée (BBC) vraagt waarom dit niet op de site staat vermeld. 

De voorzitter geeft aan dat deze vraag legitiem is, maar merkt daarbij op, dat in de 

praktijk blijkt dat op dergelijke oproepen geen enkele reactie komt. Bovendien is het 

persoonlijk benaderen van personen vaak beter omdat men dan ook weet of de persoon 

eventueel geschikt is voor dit werk.  

Begroting 2021/2022: 

Opgemerkt wordt dat de tekst in de aanhef van dit stuk niet juist is. 2021-2021 moet zijn 

2021-2022. 

De begroting wordt  goedgekeurd. 

Vaststelling contributie 2021/2022.  

De penningmeester krijgt van de vergadering toestemming voor de restitutie van 

€5000.=. Hierbij wordt dus voor het lopende jaar de helft van de contributie in rekening 

gebracht. 

De vergadering gaat akkoord met de vaststelling van de contributie zoals door het 

bestuur is voorgesteld. 

Verkiezing leden F.A.C. 

Het bestuur zegt toe actief op zoek te gaan naar een uitbreiding van de F.A.C.  

Bij gebrek aan kandidaten vindt er geen verkiezing plaats.                                                       

  

 

Najaarsvergadering KNBB: 

Deze zal worden gehouden op zaterdag 27 november 2021. 

Op de vraag wie of welke vereniging zaken heeft die kunnen worden ingebracht komt 

geen reactie. Wel merkt dhr. W. Tijsterman (Almere’ 83) op dat het verspelen van 

voorwedstrijden driebanden klein in de weekenden wel problemen oplevert met tellers en 

schrijvers. 

Antw. Het spelen van deze wedstrijden in het weekend waren noodzakelijk ten gevolge 

van de corona maatregelen. Streven is altijd om de wedstrijden niet in het weekend te 

laten spelen. De eerstvolgende serie voorwedstrijden driebanden klein zullen worden 

gehouden aan het einde van deze competitie, dus in mei/juni. Omdat het juiste moyenne 

dan nog niet is vastgesteld zal het moyenne van halverwege de competitie worden 

aangehouden. Op de vraag waarom de deelnemers tijdens de voorwedstijden zelf geen 

teller of schrijver meenemen, zoals bij de dag competitie gebruikelijk is, volgt een korte 

discussie waaruit blijkt dat de meningen hierover nogal ver uiteen liggen. 

Fr. Meulesteen (BV Leusden) merkt op, dat hij deze voorstellen al eens eerder heeft 

ingediend. Ook een voorstel om in de voorwedstrijden geen 6 maar 4 partijen per 

deelnemer te laten spelen zal een aanzienlijke ontlasting van de vrijwilligers van de 

organiserende verenigingen geven. 

G. Hoogerduijn reageert onmiddellijk dat dit nu juist een typisch voorbeeld is van een 

voorstel dat kan worden besproken in de commissie WBO. Tijdens de pauze zal             

G. Hoogerduijn overleg plegen met enkele aanwezigen m.b.t. de vorming van een 

commissie (WBO)  
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Bestuursverkiezing: 

De periodiek aftredende secretaris, R. Slim, wordt unaniem herkozen. De door het 

bestuur voorgestelde nieuwe bestuursleden, te weten dhr. G. Hoogerduijn en H. Albers 

worden eveneens unaniem gekozen. 

 

Benoeming lid commissie verweerschriften. Ook hier dient de commissie te worden 

aangevuld met minimaal één persoon. 

Voorstel B’67: Het voorstel om het maximaal aantal beurten in de B2 klasse te stellen op 

60 is naar de mening van het bestuur niet juist, omdat bij het afbreken van partijen dan 

sommige spelers nog niet aan de ondergrens van hun competitiemoyenne zitten. 

Bovendien blijkt dat er per seizoen slechts een enkele partijen boven de 90 beurten 

eindigt. Soms doen trage spelers qua tijd langer over een partij. Dus het voorstel zal niet 

veel tijdwinst opleveren. Dit voorstel is duidelijk een geval dat thuis hoort in de 

commissie WBO en zal dan ook daar verder worden behandeld. 

Werkgroep Biljart Ontwikkeling: 

Dhr. Hoogerduijn deelt mee, dat hij de heren W. Tijsterman (Almere’83), Fr. Meulesteen 

( BV Leusden), en M. Kamerbeek (BV D.O.S.) bereid heeft gevonden in de commissie 

WBO (Werkgroep Biljart Ontwikkeling) zitting te nemen. Hij zal met deze commissie 

spoedig samenkomen om eventuele voorstellen verder uit te werken.  

  

Jaarverslag wedstrijdcommissie over seizoen 2019-2020: 

Ondanks het feit dat het biljartseizoen is onderbroken en ook voorwedstrijden PK en 

diverse finales niet zijn verspeeld is er toch een jaarverslag opgesteld. De vergadering 

keurt dit verslag goed. 

 

Arbitrage: 

Dhr. Albers deelt mee, dat momenteel de cursus arbiter 2 wordt gehouden en dat men 

positief is over de cursusleider (Wiebe Stitselaar) en de accommodatie (privé 

accommodatie van Gert van Beek) 

 

Voorstellen bestuur: 

Er zijn geen voorstellen vanuit het bestuur. De voorzitter deelt mee, dat de voorstellen 

vanuit de WBO in de komende wedstrijdleidersvergadering zullen worden besproken en 

eventueel in de voorjaarsvergadering worden gepresenteerd en geaccordeerd. 

  

Rondvraag: 

Voordat de vergadering begint aan de rondvraag vraagt de voorzitter de vergadering in 

te stemmen met het opleggen van de gebruikelijke administratieve heffing aan die 

verenigingen, die al of niet met kennisgeving, deze vergadering afwezig waren. De 

vergadering stemt hiermee in.  

M. de Wit ( BOK) vraagt of de notulen van de vergadering binnen vier weken op de site 

kunnen worden gezet. 

De secretaris zegt dit toe. 

M. Kamerbeek (BV D.O.S.) Hij is van mening dat de communicatie in deze coronatijd 

vanuit het bestuur wel zeer summier is en mist nu bijvoorbeeld op de site een overzicht 

van de locaties waar nu al of niet een corona toegangsbewijs noodzakelijk is. 

Hij vraagt zich af hoe het bestuur omgaat met teams die zich vanwege de corona 

maatregelen terugtrekken uit de competitie, Wel of geen heffing. 

De voorzitter geeft aan dat indien de terugtrekking geheel is toe te schrijven aan de 

corona perikelen er geen heffing volgt. In alle andere gevallen blijft de heffing in stand. 

Fr. Meulesteen (BV Leusden) vraagt aandacht voor vernieuwing van de website, zeker 

nu er enige financiële mogelijkheden liggen. Verder vraagt hij aandacht voor vermelding 
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van de juiste namen van verenigingen in de diverse documenten en vraagt om de 

documenten van de vergaderstukken in een PDF bestand op de site te plaatsen. 

De voorzitter antwoordt dat er zeker nu aandacht komt voor vernieuwing van onze site. 

Aan de overige ingebrachte zaken zal aandacht worden besteed. 

 

Sluiting: De voorzitter geeft aan, dat hem in deze vergadering, die hij als uiterst 

productief kwalificeert, is gebleken dat er veel verenigingen zijn die in deze tijd een 

gebrek aan communicatie vanuit het bestuur ervaren. Hij zegt toe hieraan te gaan 

werken. Hij wenst alle aanwezigen een goede thuisreis en spreekt de hoop uit dat dit 

keer de competitie en voorwedstrijden normaal doorgang kunnen vinden. Hij sluit de 

vergadering om 22.20 uur. 

 

Aldus opgemaakt te Voorthuizen, 

R.J.Slim, secretaris      O. van der Meer, voorzitter 

 

Besluitenlijst: 

• Goedkeuring notulen najaarsvergadering d.d. 6 november 2019 

• Goedkeuring jaarverslag secretaris 

• Geen goedkeuring resultatenrekening 2019-2020 

• Geen goedkeuring resultatenrekening 2020-2021 

• Geen goedkeuring balans per 30-06-2021 

• Begroting 2021-2022 goedgekeurd. 

• Vaststelling contributie 

• Benoeming en herbenoeming bestuursleden 

• Goedkeuring jaarverslag wedstrijdcommissie 2019-2020 

• Benoeming leden commissie WBO 

• Oplegging administratieve heffing aan de niet aanwezige verenigingen. 


