
Jaarverslag 2021 

Dit jaarverslag bestrijkt het kalenderjaar 2021 en loopt van 1 januari tot en met 31 

december 2021 

Aan het begin van het verenigingsjaar had het bestuur de navolgende samenstelling: 

Dhr. O. van der Meer   Voorzitter                                                 

Dhr. R. J. Slim    Secretaris                                                 

Dhr. A. Hoogendoorn   Penningmeester                                         

Dhr. W. van ’t End    Wedstrijdleider competitie                         

Mevr. M. Aalbers    Wedstrijdleider persoonlijke kampioenschappen  

Als aspirant bestuursleden functioneerden Dhr. G. Hoogerduijn en H. Albers.  

Wederom konden de wedstrijdleidersvergadering en de voorjaarsvergadering vanwege de 

beperkingen ten gevolge van de Corona geen doorgang vinden. 

In het najaar kon er een algehele ledenvergadering worden gehouden, zodat het bestuur 

alsnog rekening en verantwoording kon afleggen over het gevoerde beleid van de 

afgelopen twee jaar. Tijdens deze vergadering werd het aftredende bestuursleden R. J. 

Slim (secretaris) terstond herkozen. De door het bestuur voorgestelde kandidaten voor 

een bestuursfunctie, t.w. dhr. H. Hoogerduijn en H. Albers werden unaniem gekozen.  

Nadat in de zomer biljarten onder voorwaarden weer was toegestaan kon de competitie 

eind augustus weer worden opgestart en ook konden er enige poules voorwedstrijden PK 

worden gespeeld. Tot in de maand december plotseling weer alle horecabedrijven 

moesten sluiten en ook het biljarten weer kwam stil te liggen. De voorwedstijden 

bandstoten, die normaliter in december en januari worden gehouden werden definitief uit 

het programma geschrapt 

Ledenbestand: 

De tendens van de laatste jaren van een flinke afname van het ledenbestand lijkt dit nu 

enigszins tot stilstand te zijn gekomen. Door vergrijzing blijven de ledenaantallen iets 

dalen, maar de meeste van ons blijven ondanks de Corona hun vereniging trouw. Het 

aantal leden per 31 december 2021 bedroeg 586. Het aantal verenigingen, dat lid is van 

ons district is ten opzicht van 2020 onveranderd gebleven. 

Necrologie:  

Ook dit jaar zijn ons helaas weer enige leden ontvallen. Gezien de gemiddelde leeftijd 

van onze leden is dit natuurlijk logisch. Veelal krijgen we hiervan geen bericht, zodat het 

noemen van namen niet mogelijk is en ook geen volledige overzicht hiervan geeft. 

Of er ook daadwerkelijk slachtoffers ten gevolge van de Corona zijn is ons niet bekend. 

Wel weten wij dat er diverse leden ernstig ziek zijn geweest en nog steeds herstellende 

zijn. Wij wensen deze leden dan ook veel sterkte toe. 

Tot slot: 

Ook het afgelopen verenigingsjaar zijn we niet ontkomen aan de beperkingen ten 

gevolge van de Corona. Was de competitie al aan het begin van het jaar stilgelegd en tot 

aan de zomer niet meer hervat, ook in de maand december werd de competitie abrupt 

stilgelegd. Gelukkig lijkt de situatie nu weer wat genormaliseerd. 

R. J. Slim, secretaris 

 



 

 


