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Notulen Algemene Ledenvergadering 3 juni 2022 
 
 
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, Ons 
Tehuis, De Taveerne, Vink, De Witte Zwaan 
Afwezig met bericht: 
Verenigingen: Midget Gilde, De Ouwe Grens, De Pomerans, De Twee Marken, De 
Vink Ede 
Afwezig zonder bericht: 
Verenigingen: Gelre, Hertog van Gelre, Het Klaverblad, MMC, Olie B, Ons Café 
 

1 Opening/mededelingen 
Na nog even gewacht te hebben op laatkomers opent Dennis om 19:45 de 
vergadering en heet iedereen welkom. Eindelijk weer een normale ALV. 
 
Het was, door de lockdown periode dit voorjaar, weer een hectisch seizoen. Hopelijk 
is het nu klaar met Corona ellende. 

2 Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. Er zijn ook geen mededelingen. De ALV van de 
KVC, meestal een bron van mededelingen, is pas over 2 weken. 

3 Vaststellen agenda 
Christoffel: ik wil graag een agendapunt toevoegen om De Band in gedrukte vorm ter 
discussie te stellen. Er blijven altijd stapels boekjes bij de verenigingen liggen. 
Dennis: wordt toegevoegd als punt 12, na de verkiezing van bestuursleden. De 
overige agendapunten schuiven op. Aldus de agenda vastgesteld. 

4 Notulen 
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 ook dit 
jaar weer rekening gehouden moet worden met extra ledenverlies door het 
stoppen van verenigingen (Buitenweg en ’t Vennetje). 

b) N.a.v. jaarverslag Wedstrijdleider Competitie: Herman: na opheffen van de 
lockdown hebben we toch de competitie op een redelijke manier kunnen 
afronden. De B1 en de C1 waren natuurlijk niet blij met het wegvallen van de 
resultaten van de tot dan toe gespeelde wedstrijden in de1e helft van de 
ronde, maar inhalen was geen optie. Dan hadden we de competitie niet op tijd 
af kunnen werken. Nu hebben we weer kampioenen. Herman noemt de 
kampioenen. 
Midget Gilde gaat komend seizoen inderdaad niet meer in ons district spelen. 

c) N.a.v. jaarverslag Wedstrijdleider PK’s: Ton: na de lockdown hebben we alle 
PK finales toch kunnen laten spelen. Dat was een hectische tijd voor de 
wedstrijdleiders en de arbiters. De gewestelijke en nationale finales van 
bandstoten gingen door tijdsgebrek niet door. Jan v.d. Hater: er waren geen 2 
maar 3 van ons district kampioen in het gewest en door naar het NK. Rini v. 
Roekel werd 3e op het NK 2e klasse Libre. Waarvan akte. 

d) N.a.v. jaarverslag Arbiters Coördinator: Anita: veel sportiviteit van de spelers 
ervaren, meer nog dan voorgaande jaren. Waarvoor dank. Nogmaals een 
oproep aan leden om als clubarbiter op te treden bij finales in hun lokaal. 

6 Financiën 
a) Christoffel: de kascontrole zou vooraf plaatsvinden, dat is niet gelukt. Hans de 

Ridder (Carambole) is vandaag helaas verhinderd. Frans Visée (Vink) keurt 
namens de kascommissie de stukken goed.  

b) Staat van baten en lasten 2021: geen bijzonderheden. 
c) Decharge bestuur: de ALV verleent unaniem het bestuur decharge voor het 

in het afgelopen jaar gevoerde beleid. 
d) De ALV keurt unaniem de begroting 2022 goed.  

7 Wijzigingen reglement PK’s 
De wijzigingsvoorstellen t.a.v. de PK’s uit de Wedstrijdleidersvergadering van 12 mei 
j.l. worden punt voor punt aan de ALV ter stemming voorgelegd.  
 

a) Bij 1 op de 3 districtsfinales hadden we niet eens 8 deelnemers. Het voorstel 
is om finales met 6 man op de zaterdag en de zondag te spelen, dan valt de 
vrijdagavond weg. Dat scheelt weer voor de arbiters. De spelers vinden de 
vrijdagavond ook vaak lastig i.v.m. werk. De ALV neemt unaniem het 
voorstel aan. 

b) Spelers zo nodig laten schrijven. Is al vaak praktijk. De ALV is unaniem vóór. 
c) N.a.v. de enquête ter evaluatie van het intervallen systeem gaat de KNBB 

voor de meeste PK-klassen weer terug naar vaste aantallen. Intervallen 
blijven nog wel in de laagste klassen gehandhaafd, daar zijn de verschillen 
ook groter. Mede gezien de aansluiting op de gewestelijke finales is het 
voorstel om de nieuwe regels van de KNBB t.a.v. interval of vast aantal over 
te nemen. De ALV neemt unaniem het voorstel aan. 
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d) De KNBB introduceert in alle klassen en in alle wedstrijden (voorwedstrijden, 
finales) per klasse een beurtenlimiet. Die limiet is overigens zodanig dat, op 
de laagste klasse na, die niet vaak gehaald zal worden. Het voorkomt 
ellenlange partijen en ongelimiteerd ‘beurten pakken’. Het voorstel is om de 
limieten van de KNBB toe te passen De ALV neemt unaniem het voorstel 
aan. 

e) Nog enkele reglementswijzigingen die ‘in de pen’ zitten, maar niet op de 
Wedstrijdleidersvergadering bekend waren, worden ter stemming gebracht 
voor het geval ze door mochten gaan. 

• De KNBB herintroduceert mogelijk de verplichte directe promotie (bij alle 
spelsoorten bij 20% overschrijding van de bovengrens). Het voorstel is om 
mee te gaan met de KNBB. De ALV neemt unaniem het voorstel aan. 

• De KNBB introduceert bij voorwedstrijden mogelijk het carambolepunten 
systeem i.p.v. matchpunten. Het voorstel is om mee te gaan met de KNBB. 
De ALV neemt unaniem het voorstel aan. 

• De KNBB wil mogelijk in finales de rangschikking puur op moyenne doen, 
geen aandacht voor herkomst (vereniging, familie) van de spelers. Het 
voorstel is om mee te gaan met de KNBB. De ALV wijst unaniem het 
voorstel af, dus zoals vanouds verenigingsleden zoveel mogelijk in de 1e 
ronde tegen elkaar laten spelen. 

8 Wijzigingen reglement Competitie 
Het wijzigingsvoorstel t.a.v. de Landscompetitie uit de Wedstrijdleidersvergadering 
van 12 mei j.l. wordt in twee delen aan de ALV ter stemming voorgelegd. 
 

a) Nieuwe spelers worden na 4 wedstrijden herzien. Het nieuwe moyenne kan 
één of meerdere intervallen hoger zijn, maar ook maximaal één interval lager. 
Nieuwe spelers hoeven daardoor minder bang te zijn dat ze het hele seizoen 
vastzitten aan een te hoog moyenne. Het voorstel is om verlaging van een 
nieuwe speler met maximaal één interval toe te staan. De ALV neemt 
unaniem het voorstel aan. 

b) Alle spelers worden halverwege de competitie herzien. Het nieuwe moyenne 
kan één of meerdere intervallen hoger zijn, maar ook maximaal één interval 
lager. Het voorstel is om halverwege de competitie verlaging met maximaal 
één interval toe te staan. De ALV neemt het voorstel aan met 7 voor en 2 
tegen. 

 
Teaminschrijvingen uiterlijk 26 juni aanleveren. 

9 Statuten district 
Ton: de statuten zijn inclusief toelichting op 13 maart verspreid, ruim op tijd dus. Zijn 
er op- of aanmerkingen? Frans: is het noodzakelijk dat minstens 2/3 van de 
stemgerechtigden aanwezig is? Ton: volgens de nieuwe statuten is dat niet 
noodzakelijk, mits de wijzigingen op tijd ter kennis zijn gegeven. Als staande de 
vergadering wijzigingen worden voorgesteld, is het wel noodzakelijk dat minstens 2/3 
van de stemgerechtigden aanwezig is en de voorgestelde wijzigingen unaniem 
worden aangenomen. De ALV neemt unaniem de nieuwe statuten ongewijzigd 
aan. 
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10 Verkiezing leden continuïteitscommissie 
Ton: nu de statuten geaccepteerd zijn, moet invulling gegeven worden aan de in de 
WBTR wettelijk verplichte continuïteitscommissie. De taken van de commissieleden 
zijn beperkt: alleen indien niemand van het zittende bestuur beschikbaar is en er toch 
over dringende zaken beslist moet worden, komt de continuïteitscommissie in actie 
en is dan bevoegd om de bestuurlijke taken over te nemen totdat het (eventueel 
nieuwe) bestuur haar taken weer kan oppakken. Het kost dus nauwelijks tijd, denk 
aan één vergadering per jaar met het districtsbestuur. Kennis van de bestuurstaken 
van het districtsbestuur is wel gewenst. 
 
Van de aanwezigen biedt alleen Theo Sanders (voorzitter Ons Tehuis) zich aan. Er 
zijn dus nog twee vacatures. 

11 Verkiezing bestuursleden 
Zoals aangekondigd zijn Anita (arbiterscoördinator), Ada (assistent-
arbiterscoördinator) en Herman v.d. Bosch (wedstrijdleider competitie) aftredend en 
herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. De ALV herkiest unaniem alle drie 
bestuursleden. 

12 De Band in drukvorm 
Christoffel: ik zie bij alle verenigingen dat er erg weinig gebruik gemaakt wordt van 
de boekjes. Ze worden vaak niet eens opgehaald. Alle informatie staat toch al op 
Biljartpoint. Dan kunnen we ons beter de kosten en de moeite van het drukken 
besparen. Uit de zaal: we zouden ook minder boekjes kunnen laten drukken. Dennis: 
dat scheelt nauwelijks in de kosten. Hoe stemt de vergadering over de vraag om De 
Band in gedrukte vorm te behouden? Met 5 stemmen tegen en 3 vóór wordt 
besloten om De Band niet meer te laten drukken.  

13 Viering 50-jarig bestaan district 
Dennis: er is geen enkele reactie geweest op de uitnodiging om een feestcommissie 
samen te stellen. Daarom heb ik zelf het initiatief genomen en mijn voorstel is om alle 
leden van het district uit te nodigen voor een gezellig etentje op kosten van het 
district. Met een budget van €6.000 en €40 p.p. kom je op zo’n 150 man. Meer 
gegadigden verwacht ik niet. Partners op eigen kosten. 
 
Uit de zaal komen geen tegenvoorstellen. Gezocht wordt naar een geschikte datum. 
Niet begin augustus, want dan zijn veel leden op vakantie. Uiteindelijk wordt de 
datum vastgesteld op vrijdagavond 26 augustus. Opgeven tot 26 juni, dat geeft 
voldoende tijd om voor een grote groep te reserveren. Ton: ik zal de uitnodiging naar 
de verenigingen mailen en op de website zetten. 

14 Prijsuitreiking 
Er zijn nauwelijks teamleiders aanwezig om de bekers aan uit te reiken. De bekers 
worden meegegeven aan de betreffende voorzitter van de vereniging, voor zover 
aanwezig. De overige bekers zullen door Dennis en Ton ter hand worden gesteld. 
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15 WVTTK/Rondvraag 
Henk Kieboom (Atlantis): in de C2 komt het nogal eens voor dat de partijen uitlopen 
tot na middernacht. Kunnen we niet, net als bij andere competities, in de C2 om half 
8 beginnen i.p.v. 8 uur? De ALV stemt unaniem in met het voorstel. 
 
Cees Vink (Vink): waarom niet alle competities om half 8 laten beginnen? Dennis: in 
de C3 en de C4 wordt het nooit laat. 
 
Frans (Vink): ik hoor dat verenigingen De Buitenweg en ’t Vennetje stoppen. Waar 
gaan die leden heen? Herman: weet ik niet. Hopelijk naar ander verenigingen in de 
buurt. 
 
Ton: ik wil nogmaals iedereen aanmoedigen om foto’s en stukjes van leuke 
biljartmomenten naar mij op te sturen om ze op de website te zetten.  

16 Vaststellen datum volgende vergadering 
Dennis: door de lockdown dit voorjaar loopt alles toch weer anders dan normaal. 
Daardoor is de ALV van de KNBB pas over twee weken. Beter is om onze ALV ná 
die van de KNBB te plannen, dan hebben we meer informatie over het komende 
seizoen. Omdat de KNBB nog geen datum voor de ALV van het komende jaar heeft 
vastgesteld, moeten we maar even wachten met het plannen van onze ALV. 

17 Sluiting 
Dennis sluit om 22:10 de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst. Ton 
voegt toe dat ook leden van harte welkom zijn op de ALV. 
 
Iedereen wordt uitgenodigd om nog een drankje te nuttigen. 
 
 
Notulist: 
Ton Stijnman. 
 


