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Notulen najaarsvergadering d.d. 7 november 2018 

Aanwezige bestuursleden: O. van der Meer, A. Hoogendoorn, R. Slim, W. van ’t End, 

                                      Mevr. L. Albers en A. Janssen. 

De afgevaardigden van 23 verenigingen. 

Afwezig (m.k.): De afgevaardigden van H.N.L., Tex Saloon, Swift. 

Ere lid B. Schulten. 

Afwezig (z.k.): De afgevaardigden van B.C.S., De Gooyer, K.O..T., O.O.O., en bv 

Soestdijk. 

 

Opening door de voorzitter. 

De voorzitter opent de vergadering door alle aanwezigen van harte welkom te heten. 

Hij deelt mee, dat er eind oktober een evaluatiegesprek heeft plaats gevonden tussen de 

commissie verweerschriften en een afvaardiging van het districtsbestuur. Hierbij zijn de 

wensen van beide partijen in goed overleg besproken. 

 

Notulen voorjaarsvergadering d.d. 23-05-2018. 

Dhr. M. Kamerbeek (D.O.S.) merkt op, dat zijn naam op blz. 2 foutief is gespeld. 

Dhr. K. Post (De JOL) mist op de agenda het punt van de verkiezing van de leden van de 

FAC, omdat de heer A. Hoek na de voorjaarsvergadering aan deze commissie is 

toegevoegd. 

De voorzitter geeft aan, dat de heer A. Hoek nu ad interim functioneert en dat de 

verkiezing van de leden van deze commissie altijd tijdens de voorjaarsvergadering plaats 

vindt. 

Dhr. T. de Jong (BOK) merkt op, dat op blz.4 staat vermeld, dat de voorzitter aan de 

discussie over de kledingeisen een eind maakt door de mededeling, dat er in ons district 

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

Hij constateert dat hierover geen stemming heeft plaats gevonden. 

Verder merkt hij op, dat deze wijziging wel in het aanvullend reglement PK is 

opgenomen, maar niet in het aanvullend reglement competitie. 

De voorzitter zegt toe, dat dit alsnog zal gebeuren. 

Dhr. M. Kamerbeek (D.O.S.) merkt op, dat op blz. 4 staat vermeld, dat in het aanvullend 

reglement PK artikel 4 en artikel 5 zijn gewijzigd. De daarin vermelde 20% regeling 

wordt in de praktijk nooit toegepast en dient dan ook verwijderd te worden.  

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

dankzegging aan de secretaris. 

 

Mededelingen en ingekomen stukken: 

Er zijn geen mededelingen. 

Ingekomen stukken: 

Bericht van verhindering van ons ere lid B. Schulten en van de afgevaardigden van 

H.N.L. Tex Saloon, en Swift. 

 

Financiën: 

❖ Resultatenrekening 2017/2018 en toelichting. 

De vergadering heeft geen vragen m.b.t. de resultatenrekening en deze 

wordt hierbij dan ook goedgekeurd. 

❖ Balans per 30-06-2018. 

In tegenstelling de opmerking van dhr. M. Kamerbeek (D.O.S.), dat de 

balans niet bij de uitnodiging was bijgevoegd blijkt dit wel het geval te zijn 

geweest. Ook over de balans per 30-06-2018 zijn geen opmerkingen. 

❖ Verslag FAC: 

Het FAC geeft bij monde van één van hun leden hun bevindingen weer 

n.a.v. de controle van de boekhouding van de penningmeester. 

Alles ziet er goed verzorgd uit en er zijn geen onvolkomenheden 

geconstateerd. Het FAC stelt de vergadering voor het bestuur te 

déchargeren voor het gevoerde financiële beleid . De vergadering kan 

hiermee instemmen. 
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Wedstrijdwezen 

a. Jaarverslag wedstrijdleiders. 

Het jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 

De voorzitter bedankt de wedstrijdcommissie voor het vele werk door hen 

verricht tijdens het afgelopen jaar. 

b. Arbitrage 

A. Janssen deelt mee, dat in het afgelopen jaar er 4 arbiters II zijn 

bijgekomen. De bemanning van de finales verloopt tot nu toe naar wens. 

Bij voldoende belangstelling zal er weer een cursus voor arbiter I worden 

opgestart. 

 

Najaarsvergadering KNBB sectie carambole d.d. 17 november 2018 

De voorzitter deelt mee, dat de KNBB nog steeds voorstander is van het spelen van 

voorwedstrijden PK met intervallen met uitzondering van de hogere klassen, 

Dit kan alleen worden gerealiseerd als het programma Biljartpoint hiervoor gereed is. Dit 

geeft echter enige strubbelingen, omdat de KNBB geen eigenaar is van dit programma en 

dus afhankelijk blijft van derden. Bovendien loopt de huurovereenkomst binnen een jaar 

af en is de toekomst m.b.t. de automatisering nog ongewis. Het aanschaffen van een 

eigen programma is een nogal dure aangelegenheid. 

Op de vorige Bondsvergadering heeft er een stemming plaats gevonden over het 

onderwerp waar de nationale finales in de toekomst gehouden zouden worden. Een ruime 

meerderheid van de districten was voorstander van het handhaven van de huidige 

situatie, dus in Nieuwegein. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat de 

KNBB hiervan zelf een fervent voorstander van was en dit in het voorstel ook duidelijk 

liet blijken door de wijze van presentatie van dit voorstel. 

De voorzitter deelt verder mee, dat er van overheidswege een commissie zal worden 

ingesteld, die gaat onderzoeken of o.a. het biljarten als sport dient te worden 

aangemerkt of niet. Dit kan financiële gevolgen hebben voor de KNBB i.v.m. al of niet 

Btw-plichtig zijn. 

Dhr. F. Prins (Almere’83) vraagt of de evaluatie van de provinciale kampioenschappen 

al bekend zijn. 

De voorzitter geeft aan, dat hierover nog geen enkel cijfermateriaal bekend is. Volgens 

de KNBB was het experiment een succes, in de wandelgangen klinken echter andere 

geluiden. Of dit experiment een vervolg krijgt is onbekend. 

Dhr. Prins (Almere’ 83) heeft uit de nieuwsbrief van de KNBB vernomen, dat men weer 

pogingen doet het jeugdbiljarten te promoten. In zijn vereniging blijkt, dat de toestroom 

van nieuwe leden juist komt uit de leeftijdscategorie van 40- tot 60 jarigen. 

In zijn optiek is het daarom verstandiger zich op die bewuste doelgroep te richten. 

Hiervoor zijn mensen nodig die dit gaan onderzoeken, plannen gaan uitwerken en 

promotie activiteiten gaan ontwikkelen. Hij is daarom voorstander van het instellen van 

een commissie die dit verder gaat uitwerken en vraagt hierbij steun uit de vergadering. 

De vertegenwoordiger van BV 2- Brothers kan zich in de constatering van Fred Prins 

vinden en meldt zich aan voor deze commissie.  

De voorzitter juicht dit initiatief van dhr. F. Prins van harte toe en hoopt dat er meer 

verenigingsbestuurders zijn die zich hiervoor willen inspannen. 

 

Voorstellen wedstrijdleiders/bestuur 

De wedstrijdleidster PK verzoekt de verenigingen vriendelijk doch dringend de finales PK 

te laten verspelen volgens het AVE-systeem en hiervan niet af te wijken. Ook niet indien 

er meerdere leden van een vereniging aan de bewuste finales deelnemen. 

Men dient altijd te beginnen volgens de op de uitnodiging aangegeven volgorde. 

 

Behandeling voorstellen door verenigingen ingediend. 

Er zijn geen voorstellen door verenigingen ingediend. 
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Rondvraag. 

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

om die verenigingen, die al of niet met kennisgeving afwezig zijn de daarvoor 

vastgestelde heffing wegens administratief verzuim te mogen opleggen. 

De vergadering gaat hiermee akkoord 

Dhr. F. Prins (Almere’ 83) benadrukt nogmaals het belang van het instellen van de 

door hem voorgestelde commissie m.b.t. ledenwerving. Daarnaast doet hij een oproep 

tot de instelling van meerdere commissies op diverse terreinen om zo de draagkracht van 

de biljartsport te vergroten. De commissies moeten dan wel over concrete zaken gaan. 

Dhr. K. Hoogenvorst (BC Dronten) informeert naar de wijze van besluitvorming 

binnen de KNBB. 

De voorzitter geeft aan, dat er een commissie breedtesport is, die op biljart technisch 

gebied het bestuur adviseert en voorstellen doet tot wijzigingen/aanpassingen. Deze 

adviezen worden met de districten besproken, waarna ze meestal worden overgenomen. 

Daarnaast is er binnen het gewest Midden-Nederland, waaronder ons district ressorteert, 

twee maal een bijeenkomst van de voorzitters en twee maal een bijeenkomst van 

wedstrijdleiders per seizoen. Binnen deze overlegrondes worden diverse zaken 

geëvalueerd en besproken.  

Dhr. K. Hoogenvorst  (BC Dronten) vraagt of er in ons district ook een competitie voor 

recreanten is, omdat de meeste van de leden van zijn vereniging hebben aangegeven 

niet te willen deelnemen aan de avondcompetitie vanwege de lange avonden en de late 

thuisreis.  

De voorzitter meldt, dat er al jaren een bloeiende recreantencompetitie is en dat de 

lange avonden op een uitzondering na tot het verleden behoren, doordat de teams zijn 

samengesteld uit drie personen, i.p.v. vier zoals in het “grijze” verleden. 

Dhr. T. de Jong (BOK) doet verslag van het verloop van de door hem in het leven 

geroepen werkgroepen. De voorlopige werkzaamheden zijn afgerond en er zal binnenkort 

een schrijven uitgaan naar alle verenigingen met daarin de nodige suggesties, 

vorderingen en overige zaken. 

Dhr. G. Schipper (Entre-Nous) merkt op, dat tijdens de voorjaarsvergadering is 

besloten dat indien er minder dan 15 inschrijvingen per klasse voor de betreffende PK’s 

zijn, de districtsfinale zal worden gehouden met 6 personen. Nu heeft hij geconstateerd, 

dat de finale 2e klasse bandstoten toch met acht (8) spelers zal worden gespeeld. 

Lilian Albers geeft aan, dat zijn opmerking terecht is; echter nadat de inschrijving was 

gesloten kwamen er nog twee deelnemers bij. Hierdoor kwam het aantal aanmeldingen 

op 8 personen. Het spelen van voorwedstrijden in twee poules van vier is dan niet 

wenselijk uit oogpunt van het risico dat een deelnemer wegvalt. Met drie personen 

mogen er geen voorwedstrijden worden gespeeld. De enige mogelijkheid die toen 

overbleef is het spelen van een finale met acht personen. In het belang van de biljarters 

is hiertoe besloten, wel met de kanttekening, dat indien de aanvankelijke finalisten 

hiermee niet akkoord gaan de finale alsnog zal worden gespeeld met 6 personen. 

Dhr. F. Meulesteen (BV Leusden) merkt op, dat in de B1 klasse op de laatste 

speeldag een wedstrijd staat gepland tussen twee teams van BV’ 75. Dit is voor een 

eventueel competitieverloop niet wenselijk en hij verzoekt daarom dan ook deze 

wedstrijd te verzetten. 

 

Sluiting: 

De voorzitter dankt in zijn slotwoord alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit deze vlot 

verlopen vergadering om 21.20 uur door alle aanwezigen een goede thuisreis te wensen. 

 

Aldus opgemaakt te Voorthuizen, 

 

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

 

• Goedkeuring notulen voorjaarsvergadering d.d. 23-05 2018 

• Goedkeuring resultatenrekening 2017/2018 

• Goedkeuring balans per 30-06-2018 

• Décharge bestuur voor het gevoerde financiële beleid. 

• Goedkeuring jaarverslag wedstrijdwezen. 

• Instellen commissie m.b.t. werving leden 

• Goedkeuring besluit om verenigingen, die al of niet met kennisgeving afwezig zijn 

een heffing wegens administratief verzuim op te leggen. 

 

 

 

 


