
 
 
 
 
 
 
 
Notulen Algemene ledenvergadering KNBB District Zwolle e.o. 
Gehouden op maandag 13 juni 2016 te Oudleusen. 

 
 

1. Opening / voorwoord  
De voorzitter opent de vergadering en heet hij een ieder welkom. Een speciaal welkom woord was er 
voor onze ereleden de heer Wemmelhove, de heer Hulleman, de heer Schonewille en als lid van 
verdienste de heer Bor, de arbitrage commissie en de jeugdconsul. 
Ook de nieuwe verenigingen UBC ’16  (niet aanwezig) en ’t Centrum worden welkom geheten binnen 
ons district. 
 
Ter nagedachtenis aan onze leden die dit verenigingsjaar zijn overleden wordt er een moment van 
stilte gehouden.                                                                                                    
      
Op de vergadering ontbreken zonder kennisgeving de volgende verenigingen: de Brouwerij, BVV ’94, 
de Schout, UBC ’16, de Boerhoorn, de Wenning en de Tump.  
Met kennisgeving afwezig: de IJssel, Tholen en HZW. De ereleden de heren Kwast en Graat hebben 
zich afgemeld evenals de leden van verdienste de heren Bergman en Kleene. 
 
 2. Mededelingen. 
Namens het bestuur deelt de penningmeester mede dat in het kader van het 75 jarige jubileum hij 
dit verenigingsjaar geen nota’s stuurt aan de verenigingen en leden.  
Dit betreft  contributie KNBB district Zwolle, teamgelden en de PK’s.  
Zo heeft een ieder profijt van dit besluit en wordt er ook iets gedaan aan het toch wel royale kas 
tegoed. Gelet op de reacties kan de vergadering zich vinden in dit besluit. 
 
Op het NK dit jaar in Nieuwegein wordt het district vertegenwoordigd door de Bleistarte(C1), 
Reijersdam (C4) en ons dames districtsteam. Er wordt de teams alvast veel succes toegewenst. 
 
Verder deelt de voorzitter mee dat de KNBB hard werkt aan het realiseren van Provinciale 
Kampioenschappen. (later in het jaar meer details). 
                                                                                                             
3. Notulen jaarvergadering 23 juni 2015. 
Deze ontbreken, in het voorwoord en vergadering is hier uitleg overgegeven. 
De heer Schonewille is in de ALV van 2015 benoemd tot erelid. Om de benoeming toch vast te leggen 
wordt het alsnog  genotuleerd  in de notulen van deze vergadering.                                                                                  
 
4. Ingekomen stukken. 
Mail van BV Steenwijk. De ingebracht punten worden in deze vergadering behandeld. 
 
Mail van de heer Jongman en de Bleistarte over invoering van het Belgisch systeem: 
Hier zal over gestemd worden bij punt 12.  
 
Voorstel Penningmeester, herziening contributie, teamgeld en PK’s met als doel de kosten avond- en 
dagleden uiteindelijk gelijk te laten lopen. Dit voorstel wordt besproken bij punt 11. 
 
 



 
 
 
5. Jubileumbokaal. 
De Bokaal wordt uitgereikt aan Jaap van de Berg van BV Steenwijk voor het behalen van het 
Nederlands kampioenschap in de 3e klasse driebanden groot.   
                                                                                                                                                                                
6. Muldertrofee. 
De speler die dit seizoen bij een PK de meeste vooruitgang heeft gemaakt was Peter Perluka van ZBC. 
Voor deze prestatie ontvangt hij de Muldertrofee.  
 

 
 
7. Jaarverslag secretaris. 
Vanuit de vergadering zijn hier geen vragen over. 
 
8. Jaarverslag penningmeester kalenderjaar 2015. 
De penningmeester geeft een toelichting op enkele bedragen (50- en 437 euro) die op de verkeerde 
plaats staan. Vanuit de vergadering zijn er verder geen vragen. 
 
9. Verslag financiële commissie. 
De heer Bonthuis heeft namens de commissie een verklaring opgesteld en geeft hij ook een 
mondelinge toelichting. Tevens vraagt de heer Bonthuis de vergadering het districtsbestuur decharge 
te verlenen. 
 
10. Decharge Districtbestuur. 
De vergadering verleent het districtsbestuur decharge.  
 
11. Begroting kalenderjaar 2016. 
De penningmeester beantwoordt enkele vragen  en opmerkingen vanuit de vergadering (o.a. 
begroting 2016). Het plan van de penningmeester herziening contributie, teamgeld en PK’s voor de 
dag- en avondleden wordt niet uitvoerig besproken maar gelet op de reacties kan het op instemming 
rekenen.  



De heer van der Kooi van HBC stelt voor om de dag en avond helemaal en dus op alle onderdelen 
gelijk te trekken. Het bestuur zal dit verder moeten gaan uitwerken. 
 
De begroting 2017 wordt goedgekeurd. 
 
12. Verslag Wedstrijdleider Teamcompetitie seizoen 2015-2016. 
De wedstrijdleider geeft een toelichting op zijn verslag dat door de vergadering met applaus wordt 
bekrachtigd. Hij wijst de secretarissen erop dat er pas spelers in BiljartPoint gezet kunnen worden als 
ze in het KNBB ledenbestand zijn opgenomen. (bij een 5- tal spelers is dit nog niet het geval.) 
De competitie 2016-1017 is klaar en er wordt druk gewerkt om de kleine foutjes te herstellen. 
 
Invoering Belgisch Systeem met ingaand seizoen 16/17: 
De heer Hulleman legt uit namens de Trefkoele waarom hij tegen is en de Jongman (‘t Akkertien) legt 
daarop uit waarom hij voor invoering is. 
 
Er wordt overgegaan tot een stemming:  
Uitslag 341 stemmen voor en 315 stemmen tegen.  (note: Ledenaantal per vereniging bepaalt  aantal 
stemmen) 
De stem van de IJssel is verloren gegaan door het te laat indienen per mail, dit tijdens de 
vergadering. (ter informatie: het was een “voor” stem) 
Het voorstel om het Belgisch systeem in  te voeren als puntentelling in de avondcompetitie is: 
aangenomen. 
 
De heer Klappe zag nog graag een extra punt toegekend worden als een speler boven zijn 
gemiddelde speelt, dit wordt ook al bij de jeugd toegepast. Dit voorstel lijkt vooralsnog niet haalbaar.  
 
13. Verslag Wedstrijdleider P.K. seizoen 2015-2016. 
De wedstrijdleider PK geeft nog een nagekomen uitslag door van het Gewestelijk kampioensschap 
gemengd kader. (4. Schuitema en 7. Toorneman). 
Daarna wordt de finale kalender bekend gemaakt, deze wordt zo spoedig mogelijk verspreidt en op 
de site van het district gezet.  
 
14. Verslag jeugd consul seizoen 2015-2016. 
De heer Klappe geeft een toelichting op zijn verslag en vult het nog aan met enkele uitslagen. 
Enkele KBC jeugdleden maken deel uit van het Team Noordoost Nederland 1 en 2 en zij behaalden 
respectievelijk een 4e en 7e plek op het NK jeugd. 
Landelijk gezien verloopt het moeizaam en met  slechts 85 jeugdleden kun je de toekomst niet echt 
met vertrouwen tegemoet zien.  
De KNBB organiseert binnenkort wel talenten dagen maar doet dit in het zuiden van het land. 
De Heer Klappe gaat proberen deze dagen ook te organiseren bij KBC zodat de reisafstand geen 
bezwaar meer is. De vergadering heeft verder geen vragen meer. 
 
15. Verslag arbitercoördinator. 
De vergadering heeft geen vragen. Wel wordt er nog een klein foutje in het verslag  gevonden 
Nationale Finale (dag) moet zijn: per tafel 1 arbiter, 1 clubarbiter) 
 
Er wordt ook nog even stilgestaan bij de bekendmaking dat de bij ons allen bekend de heer Adri 
Schillemans moet stoppen als arbiter en dit om gezondheidsredenen. 
 
16. Verslag competitieleider/pk en secretaris dagcompetitie seizoen 2015-2016, overige punten                                                      
en commissie dagbiljart.  
De heer Jager, secretaris commissie dagbiljart deelt mede dat het voorstel om de PK finales met 6 
spelers te spelen niet in stemming zal worden gebracht. Het zal verder worden onderzocht en zal het 
ingediende voorstel van de Trefkoele hierin mee worden genomen. 
 
 



 
 
 
Het aantal dagteams is inderdaad 63 en geen 53 teams zoals twee aanwezigen dachten, deze hadden 
waarschijnlijk de driebanders teams over het hoofd gezien! 
 
De commissie dagbilart blijft ongewijzigd. 
 
Nagekomen uitslagen: 
Teamcompetitie:  
Gewestelijke finale 13 mei bij KBC  
3e plaats HBC en 4e plaats Dos/Hattem. 
 
Persoonlijke kampioenschappen: 
Gewestelijke finale Bandstoten 11 mei bij Dos/Hattem. 
1e klasse: 2e plaats J. Aarninkhoff  gevolgd door een 2e plaats op het NK.    
2e klasse:  4e plaats C. Gootjes.  
3e klasse:  2e plaats K. van Bruggen gevolgd door een 4e plaats op het NK.  
Gewestelijke finale libre 12 mei te Assen. 
2e Klasse:  1e plaats G. de Jong  (geen deelname NK) 
4e klasse: 2e plaats D. Bouman 
 
17. Financiële Commissie. 
De financiële commissie blijft ongewijzigd . 
 
18. Bestuursverkiezing. 
Het voorstel vanuit het bestuur dat de heer Jager het secretariaat gaat overnemen van de heer 
Westerbeek, de heer Westerbeek op zijn beurt de functie van wedstrijdleider (avond) van de 
aftredende Gerard Verhaar gaat overnemen krijgt de  instemming van de vergadering.  In hun 
nieuwe functie worden ze vanuit de vergadering veel succes gewenst. 
 

De heer Hulleman zet namens de KNBB  de 
aftredende wedstrijdleider de Heer Gerard 
Verhaar in het zonnetje.  Er kan niet genoeg 
benadrukt worden wat Gerard allemaal voor het 
district, maar ook voor Carambole heeft gedaan 
en dit ook nog in de toekomst zal blijven doen.  
Daarom ontvangt “onze” Gerard de zilveren speld  
van de KNBB uit handen van de heer Hulleman.    
Vervolgens ontvangt Gerard ook van voorzitter de 
heer Rob Kuipers een oorkonde met daarop de 
benoeming als “lid van verdienste” van het 
district Zwolle e.o. 
De trotse Gerard spreekt daarop de vergadering 
toe en bedankt hij een ieder voor het gestelde 
vertrouwen in hem en benoemt Gerard de altijd 
goede samenwerking met de verenigingen en het  
Gewest NON als een zeer bijzondere ervaring. De 
vergadering geeft hem een daverend applaus en 
neemt het afscheid van een wedstrijdleider die 
zelden zijn autoriteit als wedstrijdleider hoefde te 
gebruiken maar altijd het overleg zocht! 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
19. Automatisering  / website. 
De heer Augustijn geeft een toelichting op zijn inbreng. Na 1 jaar kunnen de aanwezigen unaniem 
concluderen dat de nieuwe site er prima uitziet en steeds meer relevante informatie geeft.  
De site wordt goed bezocht (o.a. de uitslagen PK’s) en voorziet duidelijk in een behoefte. 
De vergadering heeft verder geen vragen meer en ziet het de door de heer Augustijn benoemde 
verbeter punten met vertrouwen tegemoet. 
 
20. Rondvraag.   
Op de vragen van de Heer Bergman van de Pomerans:  Waarom worden er geen arbiters aangewezen 
voor de lagere klassen en waarom worden er slechts halve partijen gearbitreerd door de officiële 
arbiters?  
Het antwoord is dat het hier bestuurbesluiten betreft en deze zijn nog steeds geldend.  
De heer Bergman kan zich vinden in het antwoord. 
 
De heer van Zanten van Steenwijk vraagt zich af waarom de moyenne tabellen van de dag en avond 
niet gelijk worden, het is nu allemaal verwarrend. Het is voor het bestuur niet mogelijk daar nu een 
direct antwoord op te geven maar past het wel in het streven de dag en avond zoveel mogelijk gelijk 
te maken.(wordt vervolgd) 
Op de vraag van de heer van Zanten hoe het bestuur kijkt tegen “verlaging”van het te maken 
caramboles op de helft van de competitie.  
Het bestuur was tegen verlaging maar conformeert zich aan het voorstel van de Commissie 
Breedtesport Carambole om verlaging met ten hoogste 1 interval toe te passen.  
Hiervan afwijken (wat overigens wel kan) lijkt nadelig voor het eventuele vervolg na de competitie! 
 
De Trefkoele heeft de volgende vragen ingediend: 
 
1. Belgisch systeem (afgehandeld) 

 
2. Finales PK dag. De stemming hierover is ingetrokken en wordt het voorstel van de Trefkoele 

meegenomen door de commissie dagbiljart. 
3. Dagcompetitie. Bij meerde teams van 1 vereniging een goede verdeling maken over de poules.  



 
 
 
4. Het programma van de dagcompetitie graag eerder klaar dan de nu gestelde 1 juli. 

De voorstellen worden doorgestuurd naar de wedstrijdleider van de dagcompetitie de heer 
Verhagen . 

 
De heer Ras van HGL geeft een toelichting op de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens. 
De tekst van de toelichting van de heer Ras treft u aan als bijlage in een PDF bestand op  de volgende 
pagina.   
 
De heer Hulleman maakt van de rondvraag gebruik om het bestuur te bedanken voor de verrichte 
werkzaamheden. De vergadering bekrachtigt dit met applaus. 
 
21. Sluiting. 
Niets meer  aan de orde zijn de sluit de voorzitter de vergadering en bedankt hij een ieder voor zijn   
inbreng en de constructieve wijze van vergaderen.  
 
Namens het bestuur, 
 
De notulist, 
 
Jan Westerbeek. 
Secretaris. 
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