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Notulen voorjaarsvergadering d.d. 11 mei 2022 

Aanwezig van bestuur zijde O. van der Meer, A. Hoogendoorn, R. Slim, G. Hoogerduijn, 

W. van ’t End, L. Albers en H. Albers. 

De afgevaardigden van 18 verenigingen.                                                                    

Ere leden: H. Dammers 

Afwezig (m.k.) Afgevaardigde(n) van Tex saloon.                                                     

Afwezig (z.k.)  De afgevaardigden van  H.N.L. K.O.T. O.O.O. Swift’71, BC Dronten, en 

Bosgenoegen. 

Opening: De voorzitter opent de vergadering door alle aanwezigen welkom te heten en 

in het bijzonder ons ere lid H. Dammers. De aanwezigheid van een groot aantal 

verenigingen geeft aan dat hedenavond een aantal belangrijke zaken op de agenda 

staan. Hij verzoekt de vergadering een minuut stilte in acht te nemen voor de leden die 

ons in het afgelopen verenigingsjaar zijn ontvallen. 

Mededelingen en ingekomen stukken: de voorzitter deelt mee, dat het agendapunt 

13 komt te vervallen. 

Ingekomen stukken: 

• Bericht van verhindering van de vereniging Tex Saloon. 

Notulen ledenvergadering d.d. 3 november 2021: Deze worden zonder op- en/of 

aanmerkingen goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris. 

Besluitenlijst: De besluitenlijst van de vorige ledenvergadering wordt doorgenomen. 

Jaarverslag secretaris: Het jaarverslag van de secretaris over het kalenderjaar 2021 

wordt zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd onder dankzegging aan de 

secretaris. 

Financiën: a. Voorstel vernieuwing website van het district. Er is reeds enige tijd 

door verenigingen aangegeven, dat de huidige website niet gebruiksvriendelijk is, 

onbeveiligd en ouderwets. Het bestuur heeft daarom toestemming van de vergadering 

nodig voor het afsluiten van een overeenkomst met de bouwer van een nieuwe site. 

Hierbij gaat het om een bedrag van ca. € 5.500.= “all-in”  

B.B.C. vindt deze prijs voor een nieuwe site te hoog. Het bestuur geeft aan dat juist het 

tegendeel het geval is en dat de meeste prijzen zelfs veel hoger liggen.                        

M. Kamerbeek (D.O.S.) vraagt hoe het daarna met de onderhoudskosten is geregeld.   

Dit blijft door de beheerder op dezelfde basis als voorheen worden gedaan.                   

F. Meulensteen (BVL) vraagt of er ook een garantie is dat de website niet duurder gaat 

worden en dat we dan ook in werkelijkheid krijgen wat we vooraf willen.                     

Het bestuur geeft aan dat alles schriftelijk is vastgelegd en dat er daarom geen 

verrassingen komen mede gezien de ervaringen in het verleden opgedaan met de huidige 

beheerder van onze site. Wordt aanvankelijk aangegeven, dat de zoekfunctie in de site 

zal verdwijnen, omdat ook op andere manieren de gewenste gegevens kunnen worden 

verkregen geven enkele verenigingen aan wel degelijk van deze zoekfunctie gebruik te 

maken, zodat na enige discussie wordt besloten de zoekfunctie toch te installeren 

De vergadering kan instemmen met het voorstel tot vernieuwing van de site. 

b. Begroting 2022-2023. De gepresenteerde begroting voor 2022-2023 wordt 

goedgekeurd. 
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c. Voorstel contributie 2022-2023. De contributievoorstellen zoals in de vergaderstukken 

voorgesteld wordt goedgekeurd.  

d. Verslag FAC resultatenrekening 2019-2020. De resultatenrekening 2019-2020 

wordt door de FAC goedgekeurd. 

    Verslag FAC resultatenrekening 2020-2221.  

De resultatenrekening geeft een getrouw beeld van de financiële transacties van het 

district en wordt goedgekeurd, waardoor het bestuur décharge wordt verleend over het 

gevoerde financiële beleid.  

Mondeling geeft de heer Maree aan verbaasd te zijn dat hij als lid van het FAC niet is 

gekend in de op handen zijnde transactie m.b.t. de uitgave voor de nieuwe website en 

daarom ook hiertegen bezwaar aantekent. De penningmeester geeft aan, dat deze 

transactie pas voor het volgende boekjaar wordt opgevoerd en dat dit dus niets te maken 

heeft met de controle van de boekhouding van de afgelopen jaren. 

e. Verkiezing leden FAC. Er dient zich nog één lid aan te melden voor het FAC. 

Voorjaarsvergadering KNBB: De vergaderstukken voor deze vergadering zijn nog niet 

binnen. 

Bestuursverkiezing: De periodiek aftredende voorzitter, O. van der Meer, had te 

kennen gegeven zijn functie te beëindigen. De secretaris sprak hierna de scheidende 

voorzitter toe met enige anekdotes uit het verleden en gaf aan, dat hij als één van de 

langst zittende bestuursleden met een dienstverband van maar liefst 28 jaar zich voor 

ons district bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en vroeg de vergadering toestemming 

om hem te benoemen tot ere voorzitter van ons district. De vergadering kon hier 

unaniem mee instemmen. 

De door het bestuur voorgestelde kandidaat voor het voorzitterschap, dhr. G. 

Hoogerduijn werd bij acclamatie gekozen. De aftredende en zich herkiesbaar stellende 

bestuursleden L. Albers en H. Albers werden met algemene stemmen herkozen. 

Website district: Dit agendapunt is reeds uitvoerig besproken bij punt 6.a van de 

vergadering. 

Voorstellen bestuur: Het bestuur stelt voor de ondergrens in de PK’s, om niet deel te 

mogen nemen aan een eventuele finale in de 3e klasse driebanden te stellen op 0.200 . 

Ook spelers onder deze grens mogen het daarop volgend jaar niet inschrijven. Nadat BVL 

aangeeft dat er in hun vereniging 2 spelers zijn die deze grens niet halen en toch graag 

willen meedoen wordt besloten om deze spelers alsnog te laten inschrijven ook al 

voldoen ze niet aan de norm. 

Bekrachtiging voorstellen wedstrijdleidersvergadering: Alvorens de stemming over 

de gehouden enquête door de WBO te houden geeft L. Albers een toelichting op de meest 

recente veranderingen vanuit de KNBB.  

In de hogere klassen (vanaf de 2e klasse) worden de PK’s niet meer met intervallen 

gespeeld. In de lagere klassen blijft dit wel het geval. De zgn. 10-20% regeling wordt 

heringevoerd. Voor alle klassen komt er een beurtenlimiet. Ook voor finales zal er een 

beurtenlimiet komen. Er ligt wel een voorstel met daarbij aangegeven het maximaal 

aantal beurten per klasse, maar dit aantal is wat genuanceerder dan door de WBO 

voorgesteld, namelijk 60 beurten per klasse. In het voorstel van de KNBB is de 

beurtenlimiet in de laagste klasse 60. Dit aantal geldt ook voor de 2e klasse driebanden 

klein. 
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Stemming over de 5 punten van de enquête zoals in de diverse bijlagen zijn 

toegevoegd: 

1.     Voorstel om het aantal partijen in de voorwedstrijden PK in de avondcompetitie 

terug te brengen van 6 naar 4. 

Dit voorstel werd met grote meerderheid der stemmen aangenomen. 

2.    Voorstel om voor alle klassen en finales een beurtenlimiet in te stellen van 60. 

       Door L. Albers reeds aangegeven dat de KNBB hierin reeds een voorstel heeft 

uitgewerkt. 

3.    Voorstel om de voorwedstrijden PK driebanden klein 3e- 2e en 1e klasse aan het 

einde van het voorgaande seizoen te laten plaats vinden en liefst niet in de weekenden. 

       L. Albers geeft aan, dat dit altijd al is gedaan, maar door de corona een uitzondering 

is gemaakt. Ditzelfde geldt voor het spelen van voorwedstrijden PK in de weekenden. 

4.    Voorstel om het aantal finalisten bij districtsfinales te stellen op 8 of 6 deelnemers, 

afhankelijk van het aantal spelers dat daadwerkelijk heeft deelgenomen aan de 

betreffende voorwedstrijden. Bij 24 of meer deelnemers een finale met 8 en bij 23 of 

minder deelnemers een finale met 6 personen. In het laatste geval worden de finales dan 

gespeeld op vrijdagavond en zaterdag. 

          Dit voorstel wordt met grote meerderheid der stemmen aangenomen. 

5.     Voorstel om de geldende kledingeisen van de KNBB te gaan volgen.  

          Dit voorstel wordt met grote meerderheid der stemmen aangenomen. 

De voorzitter geeft aan dat deze voorstellen zullen worden geeffectueerd vanaf het 

seizoen 2023-2024. De vergadering wil echter dat de uitslag van de stemming direct 

wordt ingevoerd. Na enig overleg met de wedstrijdleiding wordt aan dit verzoek gehoor 

gegeven. 

Rondvraag: Alvorens aan de rondvraag te beginnen werd de vergadering toestemming 

gevraagd de verenigingen, die al of niet met bericht van verhindering afwezig waren, de 

gebruikelijke heffingen wegens administratief verzuim te mogen opleggen. De 

vergadering stemde hiermee in. 

M. de Wit (BOK) geeft aan, dat in het aanvullend reglement competitie op pag. 2 staat 

vermeld dat de wedstrijdformulieren binnen 48 uur moeten zijn ingevuld in het software- 

programma van de KNBB. Binnen 48 uur vanaf welk tijdstip??                                 

Antw. Binnen 48 uur na het einde van de wedstrijd. Dit zal in het reglement worden 

aangepast. 

C. Bonte (BV ’75) vraagt of het afschaffen van de kledingeisen ook voor alle teams 

afzonderlijk geldt, dat wil zeggen dat de teams zelf de kleur van hun kleding en schoeisel 

mogen bepalen.  

Antw. Alle teams dienen per team dezelfde kleding te dragen. 

Mevr. E. de Graaf (E.B.C.L.) meldt dat E.B.C.L. ophoudt te bestaan en een fusie aangaat 

met De Jol. Dit zal voor aanvang van het nieuwe seizoen zijn afgerond. Over een 

eventuele nieuwe naam kon ze nog geen uitspraak doen. 
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L. Albers (WL PK) meldt dat er nog 3 finales openstaan en verzoekt de verenigingen hier 

invulling aan te geven. De BV Almere ’83 geeft aan deze finales wel te willen gaan 

organiseren. 

H. Dammers (ere lid) bedankt de oud voorzitter nogmaals voor alle werkzaamheden, die 

hij in de afgelopen jaren voor het district heeft verricht. De constatering dat de 

biljartsport in een neerwaartse spiraal is beland is geen nieuws, maar wel zorgelijk. Hij 

betwijfelt sterk of de beslissingen die hedenavond zijn genomen wel dit patroon kunnen 

doorbreken en bied daarom zijn diensten aan om zitting te nemen in de WBO. Als laatste 

bedankt hij de overige bestuursleden voor hun inzet in het afgelopen jaar. 

Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.05 uur de vergadering. 

Hij bedankt nogmaals alle leden voor het in hem gestelde vertrouwen gedurende zijn 

bestuursperiode en wenst de nieuwe voorzitter veel succes in zijn nieuwe functie. 

Aldus opgemaakt te Voorthuizen, 

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

 

 

 

Besluitenlijst: 

• Goedkeuring notulen ledenvergadering d.d. 3 november 2021 

• Goedkeuring jaarverslag secretaris. 

• Goedkeuring afsluiting van overeenkomst voor vernieuwing van onze website. 

• Goedkeuring begroting 2022-2023 

• Goedkeuring contributies 2022-2023 

• Goedkeuring resultatenrekening 2019-2020 

• Goedkeuring resultatenrekening 2020-2021 

• Benoeming O. van der Meer tot ere voorzitter van ons district. 

• Verkiezing G. Hoogerduijn tot voorzitter. 

• Herverkiezing van de aftredende bestuursleden L. Albers en H. Albers 

• Ondergrens voor deelname aan finale 3e klasse driebanden klein 0.200 

• Bekrachtiging voorstel om het aantal partijen in de voorwedstrijden PK terug te 

brengen van 6 naar 4 

• Bekrachtiging voorstel om het aantal finalisten in finales te laten afhangen van het 

aantal deelnemers per klasse. 

• Bekrachtiging voorstel om de kledingeisen van de KNBB te gaan volgen. 

• Opleggen heffing wegens administratief verzuim aan verenigingen die al of niet 

met kennisgeving afwezig zijn. 


