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Notulen voorjaarsvergadering 2018 d.d. 23 mei. 

 

Aanwezig: Van bestuur zijde O. van der Meer, A. Hoogendoorn, R. Slim, W. van End, 

                 L. Albers en A. Janssen. 

                 Afgevaardigden van 26 verenigingen. 

                 Ere leden H. Dammers en P. Walraven. 

 

Afwezig (m.k.): De afgevaardigden van B.C.S 2002, De Gooyer, K.O.T., O.O.O.,  

                 Princesse en BV Zeewolde. 

 

Opening: De voorzitter opent de vergadering door alle aanwezigen van harte welkom te 

heten in het bijzonder onze twee ere leden t.w. H. Dammers en P. Walraven. Hij verzoekt 

de vergadering een minuut stilte in acht te nemen om zo onze leden te gedenken, die 

ons in het afgelopen seizoen zijn ontvallen. 

Hij wenst de deelnemers aan de gewestelijke finales veel succes en spreekt de hoop uit, 

dat sommige teams er in mogen slagen de nationale finales te Nieuwegein te bereiken. 

Hij deelt mee, dat onze huidige webmaster, Tako de Jong, zijn functie heeft neergelegd 

en dat het bestuur de heer B. Hardeman bereid heeft gevonden deze functie tijdelijk over 

te nemen totdat het bestuur een nieuwe webmaster heeft gevonden. Deze 

functiewisseling heeft voor onze site en de gebruikers hiervan weinig gevolgen. 

 

Mededelingen en ingekomen stukken: 

Er zijn geen verdere mededelingen. 

Ingekomen stukken: 

• E-mail van Entre-Nous, waarin volgens de opsteller het disfunctioneren van het 

bestuur, met name het toepassen van de statuten en reglementen aan de orde 

worden gesteld.  

• E-mail Entre-Nous, waarin een voorstel tot wijziging van het vaststellen van de 

notulen van de wedstrijdleidersvergadering en wel vaststelling hiervan tijdens de 

daarop volgende voorjaarsvergadering. 

 

De secretaris geeft aan, dat het zeer ongebruikelijk is, dat een ingezonden stuk door de 

indiener rechtstreeks naar de secretarissen van de aangesloten verenigingen wordt 

toegezonden en zeker het tijdstip, waarop dit is gebeurd (drie dagen voor aanvang van 

de vergadering) de nodige vragen opwerpt. Indien dit weer gebeurd zal het ingekomen 

stuk niet worden behandeld, maar om deze zaak definitief af te handelen zal dit alsnog 

nu gebeuren.  

Met betrekking tot de eerste mail geeft de secretaris een duidelijke en uitgebreide uitleg 

over de gang van zaken, die uiteindelijk hebben geleid tot het conflict tussen het bestuur 

enerzijds en de coördinator arbiterszaken, G. Schipper, anderzijds. 

Dit conflict is dermate geëscaleerd, dat het bestuur zijn vertrouwen in G. Schipper had 

opgezegd, hetgeen betekent dat normaliter de betreffende persoon zijn functie ter 

beschikking stelt. Echter was hij dit niet van plan, waarna het bestuur een 

afzettingsprocedure is gestart. Pas hierna heeft G. Schipper bedankt als bestuurslid. 

Dat de reglementen en de statuten hierbij niet goed zijn toegepast wordt ten stelligste 

ontkend.  

Als laatste spreker krijgt G. Schipper hierover het woord. Hij kan zich nog steeds niet 

vinden in de argumentatie van het bestuur en deelt mee, dat hij over deze zaak juridisch 

advies heeft ingewonnen bij N.O.C./N.S.F. 

De voorzitter geeft aan, dat deze zaak nu definitief is afgesloten en dat het bestuur 

hierop niet weer in discussie gaat met de betrokkene. 

 

Op de 2e mail geeft de secretaris aan, dat al tijdens de wedstrijdleidersvergadering door 

Almere’83 is gevraagd de notulen eerder te publiceren. Een termijn van 6 weken is 

hierbij redelijk. Tussen de wedstrijdleidersvergadering en de voorjaarsvergadering zit te 

weinig tijd om aan het verzoek van publicatie van de betreffende notulen te voldoen.  
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Bovendien zijn de notulen van de wedstrijdleidersvergadering ter kennisgeving en 

worden zij tijdens de eerstvolgende voorjaarsvergadering niet bekrachtigd. 

 

Notulen najaarsvergadering d.d. 8 november 2017: 

BV’75 heeft tot op heden nog niets gehoord over de mogelijkheden om te adverteren op 

de site van het district. De voorzitter zegt toe dit item op de eerstvolgende 

bestuursvergadering aan de orde te stellen. 

Dhr. M. Kamerbeek (Tex Saloon) geeft aan, dat hij nog geen antwoord heeft 

gekregen van de penningmeester over de post bijzondere lasten, zoals vermeld in de 

notulen. 

De penningmeester zegt toe dit uit te zoeken en hem dit z.s.m. te laten weten. 

(Het blijkt om uitgaven te gaan die zijn gedaan voor het geven van jeugdtrainingen). 

Dhr. van Geerenstein (BV Soestdijk) geeft aan dat zijn voorletters M.J. zijn en niet W. 

zoals in de notulen staat vermeld. 

Mevr. E. de Graaf geeft aan, dat op bladzijde 1 van de notulen staat vermeld St. 

E.B.C.L. Dit moet zijn: St. B.C.L. 

De notulen worden verder zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd onder 

dankzegging aan de secretaris. 

 

Besluitenlijst: 

De besluitenlijst van de najaarsvergadering van 8 november 2017 wordt doorgenomen 

en goedgekeurd. 

 

Jaarverslag secretaris: 

Het jaarverslag van de secretaris wordt zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. 

 

Financiën: 

a. Begroting 2018/2019 

Dhr. M. Kamerbek (Tex Saloon) kan zich nog steeds niet vinden in het opvoeren van 

de post administratieve heffingen. De penningmeester geeft aan, dat de ervaring van de 

afgelopen jaren leert, dat deze post qua hoogte nagenoeg het werkelijke resultaat 

aangeeft. 

Dhr. M. Kamerbeek vindt de post vergoeding finales vergeleken met voorgaande jaren 

nogal laag. De penningmeester geeft aan, dat het hier gaat om een vergoeding, die de 

KNBB geeft aan het district voor de organisatie van nationale finales en in het afgelopen 

jaar heeft ons district er slechts twee toegewezen gekregen.  

Dhr. F. Meulesteen (BV Leusden) merkt op, dat er staat vermeld: werkelijk 16-17. 

Moet dat niet 17-18 zijn. De penningmeester geeft aan dat 16-17 juist is, het boekjaar 

17-18 is nog niet afgesloten, we lopen dus eigenlijk een jaar achter. 

De vergadering keurt de begroting hierna goed.   

          b. Vaststelling contributie 2018/2019.  

Het bestuur stelt voor om de contributie vast te stellen zoals de genoemde bedragen in 

de uitnodiging staan vermeld. De vergadering kan hiermee instemmen. 

         c.  Verkiezing leden FAC.  

De FAC bestaat momenteel uit twee personen, t.w. dhr. K. Post en dhr. T. Koopmans. 

Om de commissie te completeren wordt een derde kandidaat opgeroepen. Dhr. A. Hoek 

(Bosgenoegen) meldt zich hiervoor aan, waarmee de vergadering kan instemmen. 

   

Voorjaarsvergadering KNBB: 

Het belangrijkste punt van deze vergadering, welke op 2 juni wordt gehouden is naast de 

verkiezing van een nieuwe voorzitter een door de KNBB ingediend voorstel m.b.t. de 

locatie voor de nationale finales voor teams. 

Er is een keuze uit drie mogelijkheden, alles laten zoals het is, centraal wisselend en 

decentraal. 

Bij de laatste twee keuzemogelijkheden worden de finales dus of gezamenlijk in een nog 

nader te bepalen locatie gespeeld, of worden de finales per klasse afzonderlijk in diverse 

lokaliteiten verspeeld. 
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Dhr. H. Visser (R.A.D.I.O.) vraagt of er al meerdere locaties beschikbaar zijn. 

De voorzitter moet hierop het antwoord schuldig blijven. 

Dhr. G. Schipper (Entre-Nous) vindt de huidige locatie sfeerloos en is voorstander van 

decentralisatie. 

Ook dhr. H. Dammers (ere lid) als dhr. M. de Wit (BOK) zijn voorstander van 

decentralisatie i.v.m. de sfeer. 

Na inventarisatie bij de aanwezige verenigingen blijkt het merendeel voorstander van 

decentralisatie. Het bestuur zal dit standpunt tijdens de Bondsvergadering steunen. 

 

Bestuursverkiezing: 

De periodiek aftredende bestuursleden, t.w. A. Hoogendoorn, penningmeester, en W. van 

’t End, wedstrijdleider competitie, worden terstond herkozen. 

Dhr. A. Janssen wordt gekozen tot bestuurslid en neemt op het rooster van aftreden de 

plaats in van G. Schipper. 

      

Website district: 

De voorzitter geeft aan, dat door het bedanken van onze webmaster er tijdelijk een 

probleem was ontstaan m.b.t. het functioneren van onze site. Dit probleem is zeer snel 

opgelost door de aangeboden hulp van dhr. B. Hardeman, die de functie van webmaster 

zal vervullen totdat er vanuit het district een nieuwe webmaster beschikbaar is. 

De voorzitter bedankt dhr. T de Jong voor zijn werk, dat hij de afgelopen jaren voor ons 

district heeft verricht. 

 

Onderscheidingen: 

Dhr. Dammers (ere lid) vraagt waarom dhr. T. de Jong niet wordt benoemd tot 

bijvoorbeeld lid van verdienste. Uiteindelijk heeft hij toch een zeer lange periode gewerkt 

aan onze website en deze daarbij onderhouden. 

De voorzitter geeft aan, dat dhr. T. de Jong zelf heeft aangegeven hierop geen prijs te 

stellen, omdat dit in zijn optiek niets toevoegt aan zijn status. 

 

Wijzigingen vanuit de KNBB seizoen 2018-2019: 

Doordat de KNBB geen eigenaar, maar gebruiker is van BiljartPoint zijn alle gewenste 

aanpassingen niet gerealiseerd en werkt het programma in de optiek van de KNBB nog 

niet optimaal. Overwogen wordt zelf een programma aan te schaffen, zodat wel aan alle 

wensen kan worden voldaan. 

De commissie breedtesport is nog steeds voorstander van het verspelen van de 

voorwedstrijden PK met intervallen. Men hoopt hiermee te bereiken dat het aantal 

inschrijvingen zal toenemen. Door het spelen met intervallen zal echter niet de beste 

speler per klasse kampioen worden , maar de meest constant presterende speler. Men 

kan zich afvragen of dit nu wel de bedoeling kan zijn. 

Er komt een nationale ranglijst met alle gegevens m.b.t. competities en PK’s. Hierdoor 

wordt het mogelijk om te controleren of een speler in meerdere districten meedoet met 

voorwedstrijden PK in dezelfde spelsoort, hetgeen reglementair verboden is. 

 

Bekrachtiging voorstellen wedstrijdleidersvergadering van 25 april 2018: 

De wedstrijdkalender wordt op enkele punten  m.b.t. lokaliteiten/verenigingen voor het 

spelen van finales verder aangevuld en als zodanig door de vergadering goedgekeurd. 

Het aanvullend reglement PK en het aanvullend reglement competitie, zoals dit is 

gepubliceerd voor de wedstrijdleidersvergadering, wordt goedgekeurd. Wel dient hierbij 

te worden opgemerkt, dat eventuele aanvullingen en wijzigingen vanuit de vergadering 

pas later kunnen worden opgenomen in de bewuste reglementen.  

 

Behandeling voorstellen bestuur:  

1. Kledingeisen: 

Toen de vergadering in 2016 besloot om de reglementen van de KNBB te volgen was dit 

alleen van toepassing op het wedstrijdgebeuren (moyennetabellen, intervallen PK’s,etc.). 
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Omdat ons aanvullend reglement op dit punt geen duidelijkheid biedt stelt het bestuur 

voor om, zoals al van oudsher gebruikelijk was, te spelen in een zwarte effen pantalon, 

zwarte sokken en zwarte schoenen. Volgens de reglementen van de KNBB is er sprake 

van een effen pantalon. Dit kan dan in principe een effen pantalon zijn al alle denkbare 

kleuren. Het bestuur is hier beslist geen voorstander van en is van mening de “oude” 

regels m.b.t. de kledingeisen te handhaven. 

Dhr. K. Post (De Jol) merkt hierbij op dat de naleving hiervan valt of staat met een 

goede controle. 

De voorzitter geeft aan, dat controle hierop in het verleden tot allerlei nare ervaringen 

hebben geleid. Een sociale controle door eigen bestuursleden en wedstrijdleiders tijdens 

finales en voorwedstrijden lijkt hierbij de beste oplossing, ook al realiseren wij ons dat dit 

vaak niet gemakkelijk zal zijn. Om onaangenaamheden te vermijden zullen zij deze zaak 

vaak niet aankaarten bij de betrokkenen.  

Dhr. M. de Wit (BOK) vraagt wat er op tegen is een effen grijze pantalon te dragen, 

waarbij er dan toch ook sprake is van eenheid van tenue. De voorzitter geeft aan, dat 

door het vrijlaten van de keuze van de kleur van de pantalon er juist een tegengesteld 

effect wordt bevorderd, waarbij er dan per team wel eenheid van tenue is, en in het 

gehele district er dan geen eenheid is. 

Dhr. Scheper (De Poedel) vraagt wat er tegen het dragen van spijkerbroeken is. De 

voorzitter geeft aan, dat dit strijdig is met alle reglementen en ook daarom niet aan de 

orde is. 

Dhr. F. Prins (Almere’83) geeft aan dat hij nog steeds een voorstander is van het 

volgen van de regels der KNBB, dit geldt dan ook voor de kledingeisen. 

De voorzitter is het hiermee niet eens en voorziet dan een wildgroei in kleding (broeken, 

sokken, schoeisel). 

Dhr. A. Moonen (D.O.S.) vraagt of eenheid van tenue per team mag afwijken van het 

verenigingstenue. De voorzitter geeft aan, dat dit alleen is toegestaan wat betreft het 

overhemd, poloshirt of gilet. Dit geldt niet voor de pantalon, sokken en schoenen. 

 

De voorzitter maakt een einde aan de discussie met de mededeling, dat er in ons district 

wordt gespeeld in een effen zwarte pantalon, zwarte sokken en zwarte schoenen. Het 

aanvullend reglement zal op dit punt worden aangepast. 

2. Afschaffing verlaging van spelers halverwege de competitie. 

Toen de vergadering in 2016 heeft besloten de regels van de KNBB te gaan volgen m.b.t. 

het wedstrijdwezen heeft het bestuur zich niet gerealiseerd, dat dit ook inhield, dat 

spelers halverwege de competitie verlaagd kunnen worden. Dit vindt het bestuur niet 

wenselijk i.v.m. eventuele competitievervalsing. 

Dhr. M. de Wit (BOK) merkt op dat volgens hem al in de voorgaande vergadering is 

beslist dit niet te gaan doen. De wijziging is echter niet doorgegeven aan BiljartPoint,, 

waardoor dit automatisch toch is gebeurd. 

3. Spelen van voorwedstrijden PK in de weekenden:  

Dit voorstel is ingegeven met de achterliggende gedachte dat hierdoor er veel ruimte kan 

worden gecreëerd in de wedstrijdkalender, die nu nagenoeg geen ruimte biedt voor 

aanvullingen. Ook in andere districten worden voorwedstrijden PK in de weekenden 

gespeeld. 

Na een korte discussie blijkt, dat er nagenoeg geen voorstanders voor dit idee zijn, 

omdat men vreest, dat het aanstellen van tellers en schrijvers en het bemannen van de 

bar in de weekenden op grote personele problemen zal stuiten. Het voorstel wordt dan 

ook verworpen. 

 

Behandeling voorstellen door verenigingen ingediend: 

Er zijn geen voorstellen door verenigingen ingediend. 

 

Uitreiking prijzen competitie 2017/2018:  

De prijsuitreiking van de competitie van het afgelopen seizoen wordt vlot door de 

wedstrijdleider afgehandeld. Ook nu weer zijn er verenigingen, die hun prijzen niet zijn 

komen afhalen en daarmee hun spelers, die juist hun best hebben gedaan deze prestatie 
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neer te zetten, benadelen. De wedstrijdleider competitie wenst alle winnaars een 

succesvolle gewestelijke finale toe. 

 

Rondvraag: 

Alvorens de voorzitter begint aan de rondvraag vraagt hij de vergadering toestemming 

om die verenigingen, die al of niet met kennisgeving afwezig zijn een heffing wegens 

administratief verzuim op te leggen. De vergadering stemt hiermee in. 

Dhr. F. Prins (Almere’83) vraagt hoe de wedstrijdleider moet omgaan met spelers die 

een afwijkend shirt hebben.  

De voorzitter geeft aan, dat in principe deze spelers niet speelgerechtigd zijn en dus 

weggestuurd dienen te worden. In de praktijk komt hier echter niets van terecht, zodat 

handhaving onmogelijk wordt en dus de shirtkeuze maar vrijgelaten moet worden. 

Hierop concludeert de afgevaardigde van Almere’’83 dat het bestuur maar zijn eigen weg 

volgt.  

Dhr. T. de Jong (BOK) meldt, dat hij boordevol ideeën zit om bepaalde zaken 

betreffende de biljartsport te verbeteren en geeft dan ook aan dit te willen 

verwezenlijken door het samenstellen van werkgroepen. Hij zal hiervoor zelf het initiatief 

nemen om verenigingen te benaderen. Over welke initiatieven en ideeën dit dan zijn 

wordt niet verder gesproken. 

Dhr. F. Meulesteen (BV Leusden) is van mening, dat indien er in de B1 klasse 15 

teams of minder zijn, zijn voorkeur uitgaat naar één poule. 

Verder merkt hij op, dat indien hij een wedstrijd van een ander team wil bezoeken het 

regelmatig voorkomt, dat de betreffende wedstrijd al is gespeeld of is uitgesteld, zonder 

dat dit in BiljartPoint staat vermeld. Hij is van mening, dat teams deze wijzigingen van 

speeldata niet doorgeven omdat zij geen administratieve heffing willen krijgen. Hij stelt 

dan ook voor om de mogelijkheid tot het invoeren van de teamuitslagen te verlengen 

naar uiterlijk zondagochtend 12.00 uur. 

De voorzitter geeft aan, dat het uitstellen van wedstrijden in dezelfde week, waarin zij 

oorspronkelijk waren gepland niet leidt tot een administratieve heffing, mits dit wordt 

doorgegeven aan de wedstrijdleider competitie. Deze kan dan de termijn van het invullen 

van de uitslagen aanpassen. Indien de teams de wijzigingen in speeldata niet doorgeven 

en de termijn voor het invullen van de gegevens is verstreken, dan volgt er alsnog een 

administratieve heffing. 

Dhr. M. Kamerbeek (Tex Saloon) merkt op, dat bij het aanvullend reglement 

competitie de bijlagen A, B, en C zijn weggevallen. 

In artikel 4 en 5 is er sprake van tegenstellingen door de gebruikte zinsopbouw. Graag 

hierbij een aanpassing van de tekst. 

De voorzitter zegt toe dit te gaan regelen. 

Dhr. A. Dronkelaar (2-brothers) pleit voor afschaffing van directe promotie tijdens 

voorwedstrijden PK, omdat voor de betreffende speler het traject van vervolgwedstrijden 

dan eindigt. De voorzitter geeft aan dit niet te kunnen veranderen gezien de regelgeving 

op dit punt. 

Dhr. H. Dammers (ere lid) geeft aan, dat het een ongeschreven wet is, dat een ere lid 

van het district bij de rondvraag als laatste het woord krijgt. Omdat het oudste ere lid,  

P. Walraven ook aanwezig is mag hij deze taak van hem overnemen. 

Dhr. P. Walraven (ere lid) heeft moeten constateren dat de problematiek op 

biljartgebied de laatste jaren duidelijk is veranderd. Hij is van mening, dat uniforme 

kleding nog steeds het uithangbord van het district is. Verder is hij een beetje 

geschrokken van de kritiek aan het adres van het bestuur. Uiteindelijk steken zij hun nek 

uit om alles in goede banen te leiden en bedankt dan ook de huidige bestuursleden voor 

hun werk verricht ten dienste van ons district in het afgelopen jaar. 

 

Sluiting: 

De voorzitter is van mening, dat deze vergadering gezien de behandelde onderwerp zeer 

levendig was, maar sprak de hoop uit, dat wij met zijn allen moeten proberen de 

biljartsport op een positieve wijze uit te dragen. Hij sluit de vergadering om 22.40 uur en 

wenst alle aanwezigen een goede thuisreis en voor zo ver van toepassing een 
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aangename vakantie, zodat een ieder weer uitgerust aan het nieuwe seizoen kan 

beginnen. 

 

Aldus opgemaakt te Voorthuizen, 

 

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

 

 

 

 

 

Besluitenlijst: 

• Goedkeuring notulen najaarsvergadering d.d. 8 november 2017. 

• Goedkeuring besluitenlijst najaarsvergadering d.d. 8 november 2017. 

• Goedkeuring jaarverslag secretaris. 

• Vasstelling begroting 2017-2018. 

• Vaststelling contributie 2017-2018. 

• Uitbreiding van de FAC met dhr. A. Hoek (Bosgenoegen). 

• Voorkeur van ons district voor decentralisatie van de nationale finales voor teams. 

• Goedkeuring wedstrijdkalender seizoen 2018-2019. 

• Goedkeuring aanvullend reglement PK en aanvullend reglement competitie. 

• Vaststelling kledingeisen m.b.t. kleur pantalon, sokken en schoenen. 

• Geen verlagingen halverwege de competitie. 

• Voorwedstrijden PK niet spelen in de weekenden. 

• Opleggen heffing wegens administratief verzuim aan de verenigingen, die al of 

niet met kennisgeving afwezig zijn op deze vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


