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Notulen voorjaarsvergadering d.d. 22 mei.    

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

L. Albers, en A. Janssen. 

             Afgevaardigden van 24 aangesloten verenigingen. 

    Ereleden: P. Walraven 

 

Afwezig (m.k.) De afgevaardigde van Entre-Nous 

Afwezig (z.k.) De afgevaardigden van B.C. Dronten, B.C.S.’2002, B.P.’80, O.O.O., 

Princesse en Swift ’71. 

   

Opening door de voorzitter. 

De voorzitter opent de vergadering door alle aanwezigen van harte welkom en in het 

bijzonder ons ere lid P. Walraven. Hij bedankt op voorhand de biljartvereniging BV’ 75 

voor het beschikbaar stellen van hun accommodatie voor het houden van deze 

vergadering. Daarmee is nog niet uitgemaakt dat in de toekomst alle ledenvergaderingen 

in deze locatie worden gehouden. 

De vergadering houdt een moment stilte ter nagedachtenis aan die leden, die ons het 

afgelopen seizoen zijn ontvallen. 

 

Mededelingen en ingekomen stukken. 

• Bericht van verhindering van Entre-Nous 

• Ingekomen stuk van B’67 met het voorstel de PK’s meer gespreid over het 

seizoen te laten verspelen. Wordt behandeld bij punt 12 van de agenda. 

 

Notulen najaarsvergadering d.d. 7 november 2018. 

Dhr. M. Kamerbeek (D.O.S.) merkt op dat in het aanvullend reglement teamcompetitie in 

art. 4 en 5 nog steeds de 20%-regeling staat vermeld. Deze is niet meer van toepassing, 

dus graag aanpassing hiervan. 

Mevr. H. Adrichem (Almere’83) merkt op, dat in het verleden is besloten de reglementen 

van de KNBB te volgen. Met betrekking tot de kleding wordt er echter expliciet gesproken 

over een effen zwarte pantalon, zwarte schoenen en zwarte sokken. 

De voorzitter geeft aan dat het volgen van de reglementen van de KNBB voornamelijk 

betrekking hebben op het wedstijdgebeuren in verband met eventuele vervolg-

wedstrijden. De discussie over de kleding is reeds uitvoerig aan de beurt geweest tijdens 

voorgaande ledenvergaderingen. 

Dhr. G.T. Hoogerduijn (2-Brothers) merkt op, dat op bladzijde 2 staat vermeld, dat hij 

het initiatief van dhr. F. Prins (Almere’83) om een commissie te gaan vormen om het 

biljarten van de groep 40- tot 60 jarigen te bevorderen van harte ondersteunt. Doordat 

de heer F. Prins niet meer woonachtig is in deze regio en door privé omstandigheden 

minder actief is op biljartgebied is er van deze plannen weinig terecht gekomen, 

waarvoor hij zich verontschuldigd. 

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

dankzegging aan de secretaris. 

 

Besluitenlijst. 

De besluitenlijst van de najaarsvergadering wordt doorgenomen en door de vergadering 

goedgekeurd. 

 

Jaarverslag secretaris. 

Geen van de aanwezigen heeft op- en/of aanmerkingen c.q. aanvullingen op het 

jaarverslag van de secretaris, zodat dit door de vergadering wordt goedgekeurd. 

 

Financiën: 

a. Begroting 2019/2020 

De penningmeester geeft aan de jaarlijks terugkerende discussie over het al 

of niet begroten van de administratieve heffingen niet meer te willen gaan 

voeren, omdat de standpunten over deze zaak onveranderd blijven. 
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De vergadering keurt de begroting goed.  

b.  Vaststelling contributie 2019/2020. Het bestuur stelt voor om contributie 

vast te stellen volgens de onderstaande bedragen:                                      

Senioren avondcompetitie € 18.= ; senioren dag-competitie € 18.=;  senioren 

dag- en avondcompetitie € 30.= en jeugdleden € 10,.= 

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde contributiegelden.    

 c.  Verkiezing leden FAC. 

Door het wegvallen van dhr. K. Post (De Jol) dient de commissie weer te 

worden uitgebreid tot drie personen. Tot heden heeft zich hiervoor nog geen 

kandidaat gemeld, 

Tijdens de behandeling van dit agendapunt meldt zich de heer E. Hofman 

(BV’75), die dan ook terstond wordt gekozen, onder dankzegging van zijn 

aanbod.   

 

Voorjaarsvergadering KNBB 

De datum waarop deze vergadering wordt gehouden is nog niet bekend. Ook de 

vergaderstukken voor deze vergadering zijn nog niet ontvangen, zodat hierover weinig 

kan worden gezegd.  

 

Bestuursverkiezing. 

De voorzitter geeft aan, dat in de wandelgangen sprake was van een lobby voor de 

kandidatuur van een nieuwe voorzitter. Dit heeft echter niet geleid tot een definitieve 

kandidaatstelling. Wel werd ter elfde uren een nieuwe kandidaat naar voren geschoven, 

maar door de korte tijdsduur is er met deze kandidaat nog geen overleg geweest. 

De periodiek aftredende bestuursleden O. van der Meer, voorzitter, L. Albers, 

wedstrijdleidster PK en A. Janssen, arbiters-coördinator werden dan ook terstond 

herkozen. 

De voorzitter geeft aan, dat er ook nog een vacature is voor de commissie 

verweerschriften. Nadat dhr. M. Kamerbeek een korte uitleg geeft over de 

werkzaamheden van deze commissie meldt de heer F. Meulensteen zich aan om in deze 

commissie plaats te nemen. De voorzitter is verheugd, dat nu alle openstaande functies 

weer zijn bezet. 

 

Website district.  

Mevr. L. Albers deelt mee, dat het standaardformulier voor het schrijven van een 

verweerschrift aan de commissie verweerschriften binnenkort op de site zal worden 

gezet. Verder werkt de site naar behoren en zijn er geen klachten. 

 

Voorstellen bestuur. 

De voorzitter deelt mee, dat in 2021 het voormalige district Eemland 75 jaar bestaat. 

Al lijkt dit nog ver weg, toch zullen er concreet stappen moeten worden ondernomen 

indien men tot diverse festiviteiten wil komen. Er zijn verschillende opties om dit 

heugelijke feit te vieren, zoals bijvoorbeeld een receptie, feestavond, biljarttoernooi, het 

uitgeven van een jubileumboek maar ook andere ideeën zijn welkom. Zal er een 

feestcommissie moeten worden gevormd? Allemaal vragen waarop we nog geen 

antwoord hebben. Wordt vervolgd…. 

 

Bekrachtiging voorstellen wedstrijdleidersvergadering van 17 april 2019 

 

De voorzitter vraagt de vergadering bekrachtiging van de wijzigingen in de aanvullende 

reglementen teamcompetitie en PK. 

Dhr. M. de Wit (BOK) merkt op, dat er in art. 2 van het aanvullend reglement 

teamcompetitie staat vermeld dat de uitslagen binnen 2 x 24 uur na het verspelen van 

de wedstrijd dienen te worden ingevuld of voor zaterdag 12.00 uur. Is dit wel juist. 

Antw. Dit is juist. De toevoeging: of uiterlijk voor zaterdag 12.00 uur is bedoeld voor 

teams, die hun wedstrijden spelen op vrijdagavond. 
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De secretaris geeft aan, dat hij de opmerkingen eerder deze vergadering gedaan met 

betrekking de art. 4 en 5 van het aanvullend reglement teamcompetitie zal uitwerken. 

De vergadering gaat akkoord met de wijzigingen in de aanvullende reglementen. 

L. Albers deelt mee, dat op de wedstrijdkalender de gewestelijke finale 3 banden groot is 

toegevoegd. Deze wordt gespeeld bij De Jol. 

De vergadering keurt de wedstrijdkalender, zoals deze op de wedstrijdleidersvergadering 

is besproken, goed. 

 

Behandeling voorstellen door verenigingen ingediend.  

B’67 geeft aan, dat het spelen van diverse disciplines in diverse klassen in een tijdbestek 

van 3 weken een wel erg zware belasting wordt voor de organiserende verenigingen qua 

tellers en schrijvers en had liever een spreiding over het hele seizoen. 

L. Albers deelt mee, dat het bestuur zich ook bewust is van deze problematiek, maar het 

indelen van de poules kan alleen gebeuren indien na afloop van de competitie (begin 

mei) alle gegevens bekend zijn en gecontroleerd, want in de praktijk blijkt dat vele 

wedstrijdleiders foutieve gegevens van de spelers doorgeven. Deze controle vergt veel 

tijd en indien spelers ca. 2 weken voordat zij gaan deelnemen aan de voorwedstrijden dit 

te horen krijgen er velen zijn die dan nog niet de site hebben geraadpleegd en dus van 

niets weten. Als alle zaken goed op de rit zijn zal het in de toekomst misschien 

makkelijker en sneller gaan en is spelen op een eerder tijdstip misschien mogelijk. De 

huidige situatie is natuurlijk verre van ideaal. 

Het meenemen van tellers en schrijvers door deelnemers wordt door het bestuur niet 

wenselijk geacht. Als de voorwedstrijden PK in de maanden augustus en september 

achter de rug zijn zullen we zeker evalueren en indien noodzakelijk tot oplossingen 

komen. 

 

Uitreiking prijzen competitie 2018/2019.  

Alle kampioenen krijgen uit handen van onze wedstrijdleider W. van ’t End de door hen 

gewonnen prijs. Opvallend dat dit jaar alle vertegenwoordigers aanwezig waren om hun 

prijs in ontvangst te nemen. 

Het team BV’75-3 uitkomend in de A1 klasse heeft zich reeds geplaatst voor de nationale 

finales te Nieuwegein. 

Op verzoek van de KNBB was een vertegenwoordiging van het “topteam” van Almere’83 

aanwezig om zo door de voorzitter gehuldigd te worden voor het door hen behaalde 

resultaat (3e plaats) in de topteam competitie van de KNBB. 

In deze competitie zijn de topteams van BIOS en BV’75 respectievelijk als 5e en 7e 

geëindigd. 

 

Rondvraag. 

Dhr. A. Janssen geeft aan, dat er zich 5 kandidaten hebben gemeld voor het volgen van 

een cursus voor arbiter 1. Bij 6 kandidaten kan de cursus van start gaan. Naar aanleiding 

van deze uitspraak meldt zich spontaan nog een kandidate, zodat de cursus definitief kan 

worden gestart. 

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

om de verenigingen, die al of niet zonder kennisgeving afwezig zijn de gebruikelijke 

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

Dhr. A. Hoek (Bosgenoegen) Hij merkt op, dat in de notulen van de 

wedstrijdleidersvergadering staat vermeld, dat dhr. F. Meulensteen (BV Leusden) met 

een voorstel zou komen met betrekking tot het aantal teams in de B1 en B2 klasse. 

Tijdens deze vergadering heeft hij er tot nu toe niets over vernomen. 

De voorzitter geeft aan, dat de opmerking van de heer Hoek juist is, maar dat hij 

vermoedt, dat de heer F. Meulensteen dit alsnog gaat doen tijdens de rondvraag, 

waarvoor hij zich heeft aangemeld. 

Dhr. F. Meulensteen (BV Leusden) Hij beaamt, dat het vermoeden van de voorzitter  

inderdaad juist is. 

De uitslag van de door hem uitgevoerde enquête is als volgt: 
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In de B1 klasse hebben van de 17 teams er 14 gereageerd. Hierbij zijn er 10 

voorstanders van één poule, één tegenstander, één onthouding en twee teams stoppen. 

In de B2 klasse hebben van de 17 teams er 11 gereageerd. Hierbij is de algehele tendens 

om de competitie in de huidige vorm te laten verspelen.  

Voor de bekercompetitie hebben tot op heden diverse teams belangstelling getoond.  

Om dit uit te werken is er wel hulp nodig. Op de vraag of teams die niet in de driebanden 

competitie spelen wel mogen meedoen aan deze competitie wordt positief geantwoord. 

De voorzitter geeft aan, dat er geprobeerd zal worden bij de samenstelling van de poules 

rekening te houden met de uitslag van deze enquête. Het moet echter wel in de 

wedstrijdkalender inpasbaar zijn. 

Het verspelen van de bekercompetitie verdient de voorkeur buiten het seizoen om. 

Verder vraagt de heer F. Meulensteen wanneer de districtsranglijst op de site wordt 

geplaatst.  

De wedstrijdleidster PK, L. Albers, deelt mee, dat de districtsranglijst nog steeds wordt 

bijgewerkt en dat het streven is deze voor aanvang van de competitie op de site te 

hebben staan en indien mogelijk eerder. 

Dhr. P. Walraven (ere lid) Hij geeft aan, dat er momenteel veel te kiezen is en dat was 

vanavond ook weer het geval. In zijn visie heeft de vergadering de juiste keuze gemaakt 

door de zittende bestuursleden te herkiezen. In de afgelopen jaren hebben zij bewezen 

hun functies goed en naar behoren te hebben uitgevoerd. Menig organisatie zou hier 

jaloers op zijn. Hij bedankt dan ook op persoonlijke titel het bestuur voor de door hen 

verrichte werkzaamheden gedurende het afgelopen jaar.   

 

Sluiting. 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun positieve bijdragen tijdens deze 

vergadering en bedankt nogmaals BV’75 voor het gebruik van hun accommodatie. 

Nadat hij de teams, die het komende weekend de gewestelijke finales moeten spelen 

veel succes heeft gewenst sluit hij de vergadering om 21.55 uur. 

 

Aldus opgemaakt te Voorthuizen, 

 

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

 

 

 

 

 

Besluitenlijst: 

1. Goedkeuring notulen najaarsvergadering d.d. 7 november 2018 

2. Goedkeuring besluitenlijst najaarsvergadering 

3. Goedkeuring jaarverslag secretaris 

4. Goedkeuring begroting 2019-2020 

5. Goedkeuring contributiegelden 

6. Benoeming dhr. E. Hofman (BV’75) tot lid FAC. 

7. Herverkiezing aftredende bestuursleden 

8. Goedkeuring wijzigingen in de aanvullende reglementen behoudens enkele nog uit 

te voeren aanpassingen. 

9. Goedkeuring wedstrijdkalender 

 


