
Jaarverslag 2017 

Dit jaarverslag loopt gelijk met het kalenderjaar en gaat daarom over de periode van 1 

januari 2017 tot en met 31 december 2017, met uitzondering van het onderwerp 
necrologie, dat gaat over de periode van 20 mei 2017 t/m 20 mei 2018. 

 

Aan het begin van het verenigingsjaar was de samenstelling van het bestuur als volgt: 

 
Voorzitter           O. van der Meer 

Secretaris    R. J. Slim 

Penningmeester   A. Hoogendoorn 

Competitieleider   W. van ‘t End 
Wedstrijdleider PK   Mevr. L. Albers  

Wedstrijdleider dag-competitie    W. van ‘t End 

Arbiterscoördinator   G. Schipper 

 

Tijdens de voorjaarsvergadering, gehouden op woensdag 17 mei 2017 werd het periodiek 
aftredend bestuurslid Rob Slim terstond herkozen. 

Kort na deze vergadering gaf George Schipper aan zijn functie neer te leggen. Zijn 

functie is daarna overgenomen door Alex Janssen, die als interim bestuurder tot aan zijn 

verkiezing in de voorjaarsvergadering van 2018 zal functioneren.  
Tijdens de najaarsvergadering boden zich drie leden aan, die te kennen gaven zitting te 

willen nemen in de commissie verweerschriften, omdat in de huidige situatie er sprake 

zou kunnen zijn van belangenverstrengeling, omdat nu de penningmeester van het 

district deel uitmaakt van deze commissie. 
Het bestuur heeft kort hierna deze commissieleden benoemd. De commissie bestaat nu 

uit de leden: M. Kamerbeek(Tex Saloon), Fred Prins (Almere ’83) en Evert Suurland 

(b.v.Garderen). 

 
Afvaardiging en vertegenwoordiging 

Het districtsbestuur kwam in 2017 tien (10) maal in vergadering bijeen.  

De voorjaarsvergadering vond plaats op woensdag 17 mei; de najaarsvergadering op 

woensdag 8 november. De wedstrijdleidersvergadering vond plaats op woensdag 19 

april. 
De op de wedstrijdleidersvergadering besproken wijzigingen van het aanvullend 

reglement PK en het aanvullend wedstrijdreglement competitie alsmede de 

wedstrijdkalender voor het seizoen 2017/2018 werden op de voorjaarsvergadering 

bekrachtigd. 
Het bestuur was verder vertegenwoordigd op Bonds- en Gewestelijke- vergaderingen en 

gaf, waar mogelijk, acte de presence bij  diverse jubilea.  

 

Ledenbestand 
Het totaal aantal actieve leden per 31 december 2017 bedroeg 626. De tendens van de 

afname van het ledenaantal zet zich onverminderd voort, al is de afname van het 

ledenaantal in ons district t.o.v. de landelijke tendens nog positief te noemen.  

De belangstelling voor de dag-competitie neemt toe, dit gaat echter wel ten koste van de 

avondcompetitie. 
Ons district kent al vele jaren geen jeugdleden meer en de vooruitzichten zijn somber. 

Het aantal bij het district aangesloten verenigingen en stichtingen bedroeg 34. 

In het jaar 2017 is het aantal verenigingen gelijk gebleven, al zijn er tekenen, dat het 

voor sommige verenigingen door verlies van hun accommodatie moeilijk zal worden een 
passende oplossing voor deze problemen te vinden. 

 

Arbitrage: 

Door het bedanken van George Schipper als coördinator halverwege het kalenderjaar kon 
deze functie worden ingevuld in de persoon van Alex Janssen, die deze functie voorheen 

alle vele jaren had vervuld. Hierdoor kwam de expertise van de nieuwe functionaris goed 

van pas om de continuïteit van de zaken aangaande de arbitrage te kunnen voortzetten. 



Aan het einde van 2017 is er een nieuwe cursus voor arbiter 1 gestart, waarbij er weer 4 

arbiters aan ons corps konden worden toegevoegd. Door de algehele vergrijzing toch een 

positieve ontwikkeling. 
 

Necrologie 

 

Helaas hebben we ook in het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van enige van onze 
leden. Het publiceren van namen is haast niet mogelijk, omdat het bestuur hiervan niet 

altijd in kennis wordt gesteld en er dan een incompleet overzicht wordt gepubliceerd. 

Toch willen wij hier een uitzondering maken voor het noemen van twee markante 

personen, t.w. Bas van der Hoef, die vele jaren deel heeft uitgemaakt van het 
districtsbestuur van het voormalige district Eemland en de in het voorjaar van 2018 

overleden voorzitter van E.B.C.L., de Heer Bertus Dekker. In beide gevallen verliezen wij 

twee pioniers op biljartgebied. 

 

Website 
Het gebruik van onze site wordt door de leden als positief ervaren, wat betekent dat deze 

voldoet aan de gestelde eisen.  

Het programma Biljart-Point wordt door steeds meer leden bezocht en als zeer positief 

ervaren. Vrijwel alle gewenste gegevens kunnen gemakkelijk en overzichtelijk worden 
geraadpleegd. 

 

Algemeen 

 
Om de communicatie tussen het bestuur en de leden te verbeteren is het bestuur in 

september 2017 gestart met het maken van een nieuwsbrief. Tot aan het einde van het 

jaar is deze nieuwsbrief 2 maal verschenen. 

De reacties op dit initiatief zijn overwegend positief. 
 

De KNBB probeert op alle mogelijke manieren de gestage afname van het ledenaantal 

een halt toe te roepen. In onze visie worden hierbij vaak niet de juiste keuzes gemaakt. 

(Provinciale kampioenschappen, organiseren van open kampioenschappen, ook voor niet 

leden, herindeling klassen, het verspelen van PK’s met intervallen, vrijgeven 
kledingeisen, en steeds weer terugkerende reglementswijzigingen m.b.t. de competitie). 

Voor zowel het bestuur als de leden wordt het geheel steeds onoverzichtelijker en 

werken deze maatregelen juist averechts.  

In onze visie lijkt een betere samenwerking met naburige districten m.b.t. samenvoeging 
van competitie (bijvoorbeeld de A-klasse), en het samenvoegen van poules 

voorwedstrijden PK een betere oplossing om tot een volwaardig programma te komen. 

 

Het verslag van de wedstrijdcommissie aan het einde van het seizoen (tijdens de 
najaarsvergadering gepresenteerd) geeft een goed overzicht van de door de diverse 

verenigingsteams behaalde resultaten tijdens de competitie en eventuele 

vervolgwedstrijden. 

 

Rob Slim    secretaris 

 

 
 

 


