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Notulen Algemene Ledenvergadering 25 juni 2021 
 
 
Aanwezig:  
Bestuursleden: Dennis Wijers, Herman van den Bosch, Ton Stijnman, Roy 
Manupassa, Christoffel van Esterik, Ada Cozijnsen, Anita Schonewille 
Verenigingen: Atlantis, De Burgemeester, Carambole, Kumpul Bola, De Lamp, MMC, 
Olie B, Petersborg, Ons Tehuis, De Ouwe Grens, Vink, De Vink Ede, West-Peter, De 
Witte Zwaan 
Afwezig met bericht: 
Verenigingen: De Buitenweg, Gelre, Hertog van Gelre, Het Klaverblad, Midget Gilde, 
De Taveerne, De Twee Marken, ‘t Vennetje 
Afwezig zonder bericht: 
Verenigingen: geen 
 

1 Opening/mededelingen 
Dennis opent om 19:35 de vergadering en heet iedereen welkom. Hij vraagt 1 minuut 
stilte ter nagedachtenis van de ons dit jaar ontvallen leden. 
 
Een ongekend jaar ligt achter ons, waarin we door Corona haast niet hebben kunnen 
biljarten. Alles wijst er gelukkig wel op dat we in september de competitie weer 
kunnen opstarten, maar mogelijk nog steeds met beperkingen door Corona-
maatregelen. 

2 Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

3 Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4 Notulen 
Frans Visée (Vink): n.a.v. de notulen: is er nog actie geweest rond het vinden van 
sponsors zoals in de rondvraag door Marco Hooijmans (MMC) was voorgesteld? 
Marco Hooijmans: het seizoen was al over nog vóór het goed en wel begonnen was. 
Daarna was er geen gelegenheid, dus dat moet nog opgestart worden. 
 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
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5 Jaarverslagen 
De jaarverslagen, zoals toegestuurd in de vergaderstukken, worden doorgenomen 
en waar nodig toegelicht. 

a) N.a.v. jaarverslag secretaris: Ton voegt aan het jaarverslag toe dat er nog 
meer ledenverlies verwacht wordt, met name door het stoppen van 
verenigingen. De verwachting is dat we daarmee rond de 300 leden uitkomen. 
Dat is 150 leden minder dan 10 jaar geleden… 

b) N.a.v. jaarverslag Wedstrijdleider Competitie: Herman: over afgelopen jaar valt 
helaas weinig te vertellen. Komend jaar hebben we, dankzij 3 gastteams, een 
interessante C1 met 16 teams. Voor de C2, C3 en C4 zijn nog maar weinig 
teams aangemeld, maar ik heb van 9 verenigingen nog geen inschrijvingen 
binnen. Die moeten opschieten, ze hebben nog tot 30 juni de tijd. De 
Batavieren en Ons Hoekje zijn gestopt, de teams van Ons Hoekje doen nu 
mee met Olie B. Bibi’s Café was vorig jaar al gestopt. 

c) N.a.v. jaarverslag Wedstrijdleider PK’s: Ton: er is afgelopen jaar zegge en 
schrijve één finale gespeeld. 
Ook dit jaar doen we de PK’s nog met Biljartprof. Helaas met de beperking dat 
je moet inloggen om iets in Biljartprof te kunnen zien of doen. Alleen de 
wedstrijdleiders van de districten hebben nu, na tekenen van een 
geheimhoudingsverklaring, nog toegang. Oorzaak is de slechte beveiliging 
waardoor hackers zonder in te loggen toch bij AVG-gevoelige gegevens 
konden komen. Gevolg is dat wedstrijdleiders van verenigingen voor het 
noteren en doorgeven van uitslagen terug moeten vallen op PK-Special voor 
de finales en Excel-formulieren voor de voorrondes. Inschrijvingen en 
uitslagen zullen op de website van het district gepubliceerd worden. 

6 Financiën 
a) Kascommissie: Frans Visée (Vink): Hans de Ridder (Carambole) is helaas 

verhinderd. Ik heb samen met hem de kascontrole uitgevoerd en in orde 
bevonden. Alles klopte tot op de cent. Wij hopen dat Christoffel nog lang onze 
penningmeester blijft. De Kascommissie is akkoord. 

b) Staat van baten en lasten 2020: Christoffel: door het verschil in activiteit 
tussen de ene en de andere helft van 2020 ontstaat een scheef beeld van de 
inkomsten en uitgaven. Wel duidelijk is, dat we nu meer dan €21.000 aan 
liquide middelen hebben. Henk van Manen (De Ouwe Grens): ik vind de 
arbitersvergoeding (ruim €1300) erg hoog voor een jaar waarin niets gebeurd 
is. Christoffel: er zijn in januari, februari en de 1e helft van maart 2020 toch nog 
5 finales gespeeld, waaronder één met 6 arbiters. 

c) Decharge bestuur: de ALV verleent unaniem het bestuur decharge voor het 
in het afgelopen jaar gevoerde beleid. 

d) Christoffel: de begroting heeft eigenlijk alleen betrekking op de 2e helft van 
2021, in de 1e helft is bijna niets gebeurd. De ALV keurt unaniem de 
begroting 2021 goed.  

7 Contributie en inschrijfgelden seizoen 2021-2022 
Dennis: in tegenstelling tot de KNBB, die veel vaste lasten heeft, hebben wij door 
Corona afgelopen jaar nauwelijks uitgaven gehad. Ons kassaldo is daardoor 
dusdanig gestegen dat we het ons kunnen veroorloven om dit jaar geen contributie 
en inschrijfgelden te innen. Hopelijk prikkelt dat de leden om de keu weer op te 
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pakken. Voor zoiets ingrijpends hebben we natuurlijk wel de instemming nodig van 
de ALV. Henk van Manen: geldt dat ook voor nieuwe spelers? Ton: ja, hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd. Christoffel: meer spelers heeft trouwens nauwelijks 
gevolgen voor de kosten. De vergadering gaat unaniem akkoord. 
 
Ton: ook de KNBB heeft door Corona wat geld overgehouden, een bedrag van zo’n 
€100.000. De KNBB wil dat weer terug laten vloeien naar de leden door onder meer 
een korting van €6 te geven aan spelers van de avondcompetitie. In eerste instantie 
zal de KNBB wel het volledige bedrag van €28 bij de verenigingen in rekening 
brengen. Dit i.v.m. subsidies van NOC*NSF die deels op omzet zijn gebaseerd. Later 
volgt dan terugbetaling van de korting. Henk van Manen: dat is gewoon oplichterij. 
Ton: je kunt het ook ‘de mazen van de wet opzoeken’ noemen. Verenigingen kunnen 
zelf bepalen of en hoe ze die eenmalige korting van €6 met hun leden verrekenen. 

8 Voorbereidingen viering 50-jarig bestaan district 
Dennis: ik heb eens wat in de statuten zitten neuzen en kwam er zo achter dat ons 
district op 3 augustus 2022 50 jaar bestaat. Bij de oprichting was overigens ook ons 
erelid Cees Vink (BV Vink), hier aanwezig, betrokken. Het 50-jarig bestaan lijkt mij 
wel reden voor een feestje. Mijn voorstel is om een feestcommissie samen te stellen. 
Die krijgt de opdracht om een passende activiteit te verzinnen om dat te vieren, 
uiteraard binnen een nader te bepalen budget. Ik vraag alle aanwezigen om binnen 
hun vereniging te vragen wie daaraan mee wil werken. Aanmeldingen graag naar 
Ton, onze secretaris. Ton: ik ga ook nog een oproep voor vrijwilligers op de website 
zetten. 

9 Statuten district en WBTR 
Dennis: bij het doornemen van de statuten kwam ik erachter dat die zo 
langzamerhand aan vernieuwing toe zijn. Zo staat er onder andere in dat 
bestuursleden na hun zeventigste af zouden moeten treden. Dan ben ik binnenkort 
nog het enige bestuurslid… 
 
Dennis vraagt de ALV dispensatie voor de 70 jaar bepaling. De ALV verleent 
unaniem dispensatie. 
 
Dan hebben we ook nog de WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. 
Die wet gaat in per 1 juli en heeft ook gevolgen voor de statuten. Ton: die wet stelt 
eisen aan de controlerende taken van het bestuur. Die moeten in de statuten 
beschreven en vervolgens nageleefd worden. Zo niet, dan kan bij calamiteiten elke 
bestuurder hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de gehele geleden schade. 
Overigens konden bestuurders altijd al bij wanbeleid hoofdelijk aansprakelijk gesteld 
worden. Cees van Soest (De Witte Zwaan): dan sluit je toch in de statuten de 
hoofdelijke aansprakelijkheid uit? Henk Kieboom (Atlantis): dat dachten wij ook toen 
we de statuten van onze nieuwe vereniging doorspraken met een jurist. Maar dat 
ging niet door, statuten mogen niet in strijd zijn met de wet. Ton: de KNBB biedt een 
gunstige verzekering tegen schade verhalen op bestuurders. De jaarpremie van €35 
geeft wel aan dat de verzekeraar de kans op schade niet hoog inschat. Dennis: ik wil 
voor het districtsbestuur zo’n verzekering gaan afsluiten. 
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Ton: ook moeten volgens de WBTR de statuten beschrijven wat de procedure is als 
het hele bestuur, om wat voor reden dan ook, zou wegvallen. Het aanpassen van de 
statuten gaat zo’n €500 kosten. 
 
Dennis: statuten kunnen alleen gewijzigd worden in de ALV bij een tweederde 
meerderheid. Daarbij gelden er ook voorwaarden voor het aantal aanwezigen. Dat is 
iets voor de volgende ALV. 

10 Verkiezing bestuursleden 
Zoals aangekondigd zijn Roy (algemeen bestuurslid) en Ton (secretaris en 
wedstrijdleider PK) aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. De ALV 
herkiest unaniem beide bestuursleden. 
 
Dennis: Herman van den Bosch is al zo’n 25 jaar onafgebroken bestuurslid en geeft 
sinds jaren perfect leiding aan de landscompetitie in ons district. Het Bestuur wil bij 
deze Herman aan de ALV voordragen als erelid van het district. De ALV neemt de 
voordracht over en benoemt Herman unaniem tot erelid. Dennis overhandigt de 
oorkonde aan Herman. 

11 WVTTK/Rondvraag 
Frans Visée: de minuut stilte bij aanvang, voor wie was dat? Wie zijn er overleden? 
Dennis: ik weet dat er afgelopen jaar enkele leden in ons district overleden zijn, maar 
wij krijgen helaas niet van elk overlijden bericht. 
 
Henk van Manen: ik krijg steeds mailtjes met aanbiedingen van sportprijzen. Hoe 
komen ze aan mijn mailadres? Ton: geen idee. Ik krijg ze niet. Mogelijk uit hoofde 
van je vroegere functie als wedstrijdleider PK. 
 
Cees van Soest: blijft De Band bestaan? Diverse leden maakten zich er zorgen om. 
Dennis: ja, De Band blijft. Dat is in de ALV van afgelopen jaar besloten. 
 
Ton: ter informatie. De PK’s en de verdeling over de locaties is bijna hetzelfde als 
vorig jaar. Ik heb een concept daarvan klaarliggen. Die ga ik binnenkort naar de 
betreffende locaties en verenigingen mailen en met hun afstemmen. Spelers kunnen 
zich tot 1 augustus inschrijven voor de PK’s. Daarna zijn er kosten aan verbonden. 

12 Vaststellen datum volgende vergadering 
De vergadering kiest weer voor een vrijdagavond, en wel die van 20 mei 2022.  

13 Sluiting 
Dennis sluit om 21:05 de vergadering, met dank aan alle aanwezigen. Iedereen 
wordt uitgenodigd om nog een drankje te nuttigen. 
 
 
Notulist: 
Ton Stijnman. 
 


