
Jaarverslag 2020 

Dit jaarverslag bestrijkt het kalenderjaar 2020 en loopt van 1 januari tot en met 31 

december 2020, met uitzondering van het onderwerp necrologie, dat gaat over de 

periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 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. L. Albers    Wedstrijdleider persoonlijke kampioenschappen 

Dhr. A. Janssen                                      Arbiters coördinator 

Als aspirant bestuurslid functioneerde Dhr. G. Hoogerduijn al enige tijd om op voordracht 

van het bestuur tijdens de voorjaarsvergadering te worden gekozen tot bestuurslid.    

Dhr. A. Janssen besloot tijdens de zomermaanden zijn functie als bestuurslid te 

beëindigen. In zijn plaats werd dhr. H. Albers aangesteld, die nu als ad interim 

bestuurslid meeloopt.  

Doordat begin maart in ons land de corona epidemie uitbrak werd op last van de 

overheid tot nader order de horeca gesloten. Ook door de overige beperkingen kwam het 

verenigingsleven tot stilstand. De geplande wedstrijdleiders- en voorjaarsvergadering 

konden hierdoor niet doorgaan, zodat er ook geen bestuursverkiezingen zijn gehouden. 

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. De vreugde was echter van korte duur, want na enkele weken werden 

de maatregelen vanuit de overheid weer aangescherpt door het toenemende aantal 

besmettingen en ziekenhuisopnames zodat de biljartsport weer moest worden stilgelegd. 

Hierdoor kon dus ook de najaarsvergadering geen doorgang vinden en heeft het bestuur 

dus ook geen verantwoording kunnen afleggen over de financiële huishouding over het 

jaar 2019 

Ledenbestand: 

Ondanks het feit dat er nagenoeg niet is gebiljart is het aantal leden vrijwel constant 

gebleven. Op 31 december 2020 bedroeg het aantal leden 610. Landelijk is er zelfs een 

toename van het ledenaantal waarneembaar, waaruit blijkt dat de huidige leden hun 

vereniging uit solidariteit blijven steunen. 

Helaas hebben we dit jaar afscheid genomen van de verenigingen BP’80, BCS’2002 en De 

Gooyer. Relatief kleine verenigingen, die in een horecagelegenheid spelen hebben het 

steeds moeilijker. Door de crisis zijn de inkomsten bij diverse verenigingen weggevallen, 

maar door de financiële steun vanuit de overheid, waarvan diverse verenigingen gebruik 

hebben gemaakt is de schade gelukkig beperkt 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: 

Dit verenigingsjaar is een jaar dat we lang in ons geheugen hebben geprent als het jaar, 

waarin we nagenoeg niet hebben gebiljart in competitieverband. Geen kampioenen, geen 

vervolgwedstrijden voor teams en geen districtsfinales Persoonlijke Kampioenschappen. 

Hopelijk zal het komende jaar hierin verandering komen, zodat we weer met veel passie 

onze hobby kunnen uitoefenen zonder veel beperkingen. De toekomst zal het leren!!! 

R. J. Slim, secretaris 

 


