Notulen Algemene ledenvergadering KNBB-district Zwolle e.o.
Gehouden op dinsdag 18 juni 2019 te Oudleusen.
Opening.
De voorzitter Jan Westerbeek opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom
in het bijzonder onze ereleden de heren Hulleman en Schonewille en lid van
verdienste de heer Verhaar, de arbitragecommissie en de financiële commissie. Ter
nagedachtenis aan onze leden die in dit verenigingsjaar zijn overleden wordt een
moment stilte in acht genomen.
Medelingen.
De voorzitter vertelt dat er een nieuwe vereniging is bijgekomen, biljartvereniging
De Mug uit Meppel. Ook is deze vergadering aanwezig, de sinds vorig jaar
toegetreden vereniging ’t Centrum uit Oldemarkt.
Met kennisgeving zijn afwezig: BV De IJssel, BV Hoonhorst, BV Tholen en de
heren Wemmenhove, Bergman en Spit. Zonder kennisgeving afwezig zijn de
verenigingen De Poedel, H.Z.W. , de Koetsier, de Wiekslag, de Schout , ’t
Akkertien, BV Ens en U.B.C.
Notulen jaarvergadering 19 juni 2018.
De notulen worden door de vergadering zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd
met dank aan de secretaris.
Ingekomen stukken.
Voorstel van BV De Ghesellen over het terugbrengen van pk-voorwedstrijden
avondcompetitie van 6 naar 4, gelijk aan pk-voorwedstrijden dagcompetitie.
Voorstel komt bij punt 13 aan de orde.
Jubileumbokaal 2019.
De jubileumbokaal wordt dit seizoen uitgereikt aan de heer B. Donker voor het
behalen van het Nederlands kampioenschap 3e. klasse bandstoten Dagbiljart. De
voorzitter Jan Westerbeek reikt de bokaal uit en feliciteert hem met het uitstekende
behaalde resultaat.
Muldertrofee.
De Muldertrofee wordt dit seizoen uitgereikt aan de heer G. Eikelboom, die dit
seizoen de meeste progressie heeft geboekt bij de pk-wedstrijden, namelijk 53,4 %.
De trofee wordt de wedstrijdleider PK Piet de Haan aan hem uitgereikt. De heer G.
Eikelboom vertelt dat hij verrast was, om te horen dat hij deze trofee zou krijgen,
maar hij is trots dat hij op zijn 77-jarige leeftijd toch nog zo’n progressie kan
boeken.

Jaarverslag secretaris.
Het jaarverslag wordt met dank aan de secretaris goedgekeurd door de
vergadering.
Jaarverslag penningmeester.
Het jaarverslag van de penningmeester wordt zonder op-of aanmerkingen door de
vergadering goedgekeurd, met dank aan de penningmeester.
Verslag financiële commissie.
De heer Riemersma leest de verklaring voor, opgesteld door de heren Riemersma
en Honigh. Vertelt dat de boeken zijn gecontroleerd en in orde bevonden. De
commissie stelt de vergadering voor om het districtsbestuur decharge te verlenen.
Decharge districtsbestuur.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van de financiële commissie en
verleent het districtsbestuur decharge voor de jaarrekening 2018.
Verkiezing financiële commissie.
Aan de commissie wordt toegevoegd mevrouw B. Gelderman.
Begroting kalenderjaar 2020.
De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd.
Verslag wedstrijdleider teamcompetitie seizoen 2018-2019.
Aanvulling verslag wedstrijdleider avondcompetitie.
Aanvulling op het jaarverslag m.b.t. de uitslagen van de tussenronden gewest en
finale gewest voor de teamcompetitie avond. In de 3banden B1 & B2 klasse
plaatsten zich 5 teams voor de tussenronde geen van de teams haalde een plaats in
de finale. In de libre C1-C4 klasse plaatsten zich 9 teams voor de tussenronde
hiervan plaatsten zich 5 teams voor het teamfinale gewest, deze teams waren; De
Bleistarte 1 en H.B.C. 1 beiden C1 klasse, H.B.C. 1 werd gewestelijk kampioen.
D.O.S. 3 en De Trefkoele 1 beiden C2 klasse, D.O.S. 3 werd gewestelijk
kampioen. Deze teams mogen zich melden in Nieuwegein voor de C1 teams is dit
op 22 juni 2019 en de C2 teams mogen zich melden op 29 juni 2019 hier zijn dan
Nederlandse titels te behalen.
Bv `t Akkertien 1 C3 behaalde een verdienstelijke 3e plaats maar gaan niet verder.
Voor de Damesteam tussenronden gewest hadden zich 2 teams aangemeld District
Zwolle e.o. en S.M.R. Voor het finale gewest wist alleen S.M.R zich te plaatsen
zij behaalde in het finale gewest een verdienstelijke 4e plaats wat geen vervolg
opleverde.

Dit is jammer want voor het eerst in ongeveer 8 jaar hebben wij geen afvaardiging
op het Dames NK.
Al met al 16 teams naar de tussenronden, waarvan er 5 zich wisten te plaatsen voor
de gewestelijke finales. Dit leverde 2 gewestelijke kampioenen op die naar de
Landsfinale in Nieuwegein gaan.
Graag wil ik alle teams feliciteren met het behaalde succes en de 2 afvaardigingen
heel veel succes wensen in Nieuwegein.
De vergadering heeft geen vragen over het verslag en met dank aan de
wedstrijdleider Rinus Jongman wordt het verslag goedgekeurd.
Aan de orde zou komen het voorstel om een beloningssysteem in te voeren om
spelers die in de teamcompetitie boven hun aanvangsmoyenne spelen een bonus
van 3 extra punten te geven. De heer G. van der Kooi (H.B.C.) heeft bezwaar op de
wijze waarop het voorstel aan de vergadering wordt gepresenteerd en vindt dat het
voorstel onvoldoende is onderbouwd en bovendien was er geen tijd om te
overleggen in de vereniging met de spelers. De heren W. Elbers(De Bleistarte) , G.
Eikelboom (Z.A.C.) en C.v.d.Pijl (De Mug) sluiten zich bij deze bezwaren aan. Het
districtsbestuur neemt naar aanleiding hiervan het besluit om het voorstel in te
trekken.
Verslag wedstrijdleider pk-wedstrijden seizoen 2018-2019.
Voor het komend seizoen zijn er 340 inschrijvingen . Het verslag wordt door de
vergadering zonder op-of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan de
wedstrijdleider PK Piet de Haan.
Aan de orde komt in dit agendapunt het voorstel van BV De Ghesellen van 6
voorwedstrijden naar 4 voorwedstrijden. De heer G.van der Kooi (HBC) vindt het
merkwaardig dat ondanks een grote meerderheid in de vorige jaarvergadering zich
heeft uitgesproken voor 6 wedstrijden nu weer een voorstel komt. De spelers
willen graag 6 wedstrijden. Hij vindt ook dat het voorstel in een te kort tijdstip aan
de verenigingen is voorgelegd, overleg met de spelers was niet meer mogelijk.
HBC zal zich dan onthouden van de stemming. De heer T. Ennik(De Pol), deelt
deze mening en vindt ook dat de spelers 6 wedstrijden willen. De heer C. van der
Pijl (De Mug) merkt op dat de spelers bij 4 wedstrijden en de eerste 2 wedstrijden
verliezen er bijna geen mogelijkheid is om dat te herstellen, daarom is de voorkeur
bij 6 wedstrijden. De heer G. Kootstra (BV De Ghesellen) geeft een uitleg bij zijn
voorstel, hij vertelt dat ook voor diverse spelers, meestal de ouderen, 3 avonden te
veel wordt. Bij 6 wedstrijden moeten de deelnemers zorgen voor tellers/schrijvers
en daar zouden sancties op moeten staan, geen teller/schrijver meegebracht, kun je
niet meedoen. De vergadering vindt deze sanctie te ver gaan. Zoals ook al
opgemerkt door de heer G. van der Kooi kan het in ieder geval niet dit seizoen

ingaan, deze mening heeft ook de heer E.van Zanten(BV Steenwijk). Het
districtsbestuur besluit om geen stemming te houden maar een opiniepeiling onder
de verenigingen. Uitslag van deze opiniepeiling is 118 voor 4 wedstrijden en 306
voor 6 wedstrijden.
Namens het bestuur zegt de voorzitter toe dat de problematiek omtrent de
voorwedstrijden en arbitrage verder zullen worden uitgewerkt, de heer Kootstra
(arbiterscoördinator) en verenigingen zullen hierbij worden betrokken.
Verslag jeugdconsul seizoen 2018-2019.
De heer M.Klappe vertelt de vergadering dat hij het jammer vindt dat het
districtsbestuur zijn jeugdconsul zijn wil beëindigen. Door privéomstandigheden
was hij niet in staat om zich volledig aan het jeugdbiljarten binnen ons district te
wijden. Hij hoopt dat de komende tijd weer te kunnen opstarten, want het is wel
noodzakelijk daar er thans heel weinig jeugdleden zijn. De voorzitter vertelt dat
ondanks diverse malen om contact te krijgen met de heer M. Klappe dat niet is
gelukt en kwam geen enkele reactie, daardoor was er geen werkzame situatie.
Maar zoals al aan de heer Klappe is verteld de deur staat altijd open voor een nader
gesprek om zijn werkzaamheden weer te kunnen hervatten. Het is een landelijk
probleem om de jeugd te kunnen inspireren om te gaan biljarten. Mevr. B.
Gelderman (De Wenning) vertelt dat zij merkt dat de jeugd geen interesse heeft om
bij een zo’n oubollig geheel te komen spelen. De Biljartfabriek uit Meppel geeft
aan dat zij voor ieder nieuw jeugdlid gratis een keu beschikbaar heeft.
Verslag arbiter coördinator.
De heer G.v.d.Kooi (HBC) merkt op dat uit het verslag blijkt dat de problematiek
groot is om voldoende arbiters te krijgen en te vervangen gezien de huidige
leeftijden van de arbiters en we moeten zorgen dat er zo spoedig mogelijk een
cursus moet komen voor arbiters. Hij doet het voorstel om vertegenwoordigers van
een aantal grote verenigingen en districtsbestuur en de arbiter coördinator bijeen te
komen om de problematiek van het biljarten binnen ons district te bespreken. De
heer H.Engels (De Boerhoorn) stelt voor om weer rechtstreeks een cursus
districtsarbiter te houden en niet dat ze eerst een cursus clubarbiter moeten volgen.
De heer G.Kootstra zegt dat dit wel mogelijk is.
Het verslag wordt met dank aan de arbiter coördinator door de vergadering
goedgekeurd.
Verslag Dagbiljart seizoen 2018-2019.
Ad Verhagen vertelt dat er komend seizoen 47 libre teams en 17 driebanden teams
aan de competitie Dagbiljart deelnemen.

Rens Jager deelt nog enige nagekomen uitslagen mee van deelnemers aan de NK.
Bij libre 1e.klasse behaalde Albert Plender(BV Reijersdam) een 4e. plaats, bij
2e.klasse bandstoten behaalde Sim Spit(BV De Ghesellen) een 4e. plaats en
Nederlands kampioen werd Bertus Donker (De Boerhoorn) bij de 3e. klasse
bandstoten. Voor komend seizoen zijn er 207 inschrijvingen voor de pkwedstrijden. De finale kalender is gereed en komt t.z.t. op de website.
Het verslag van het Dagbiljart wordt zonder op-of aanmerkingen goedgekeurd met
dank aan de commissie Dagbiljart.
Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar is de secretaris Rens Jager. De voorzitter dankt Rens
Jager voor het goede werk wat hij als secretaris heeft gedaan en zijn inzet en goede
werk voor het Dagbiljart. Het districtsbestuur heeft besloten om Rens Jager
benoemen tot Lid van Verdienste van KNBB District Zwolle e.o. De vergadering
gaat hiermee akkoord.
Het districtsbestuur stelt voor om als secretaris te benoemen mevrouw Ilona
Hollander. Er zijn geen tegenkandidaten ontvangen. De vergadering gaat bij
acclamatie akkoord met deze benoeming. Het voorstel van het districtsbestuur is
om de commissie Dagbiljart op te heffen en de wedstrijdleiders Sim Spit (P.K.) en
Ad Verhagen (teams) toe te voegen aan het districtsbestuur. De vergadering gaat
hiermee akkoord.
De voorzitter dankt de heer Schonewille voor het prima verzorgen van de
ledenadministratie van het district.
Automatisering/website.
Pieter Augustijn vertelt dat vanmiddag de verloting is geweest van de leden die een
waardebon hebben gewonnen voor het invullen van de (tegenvallende) enquête.
Het zijn de heren B.Krikken ( De Boerhoorn) en R. van Dijk (De Pomerans) en
hun zal de waardebon worden gezonden.
Omdat er nogal wat problemen blijken te zijn om de uitslagen van de
voorwedstrijden op de website te vinden, wil Pieter Augustijn proberen om de
voorwedstrijden en de uitslagen bij elkaar te vermelden op de website.
Er is een nieuw logo van het district ontworpen. Hij toont het nieuwe logo aan de
vergadering.
Rondvraag.
De heer T.Ennik(De Pol) heeft problemen om artikelen van de website te
downloaden, Pieter Augustijn zal hem hierover informeren. De heer Ennik vraagt
hoe het de komende tijd gaat met inschrijvingen pk-deelname. Piet de Haan zegt

dat gaat gebeuren met Biljartprof( krijgt nog een andere naam), voor 1 juli a.s.
zullen de districtswedstrijdleiders worden ingelicht en dan zullen de verenigingen
wedstrijdleiders nog ingelicht moeten worden.
De heer H. Engels merkt op dat o.a. zwarte schoenen bij de biljartkleding moeilijk
te verkrijgen zijn en waarom zwarte schoenen. Jan Westerbeek antwoordt hem dat
de kledingvoorschriften versoepeld zijn en dat o.a. zwarte schoenen niet meer
verplicht zijn. Als schoenen en kleding maar van een egale kleur zijn.
De heer E.Hulleman dankt het districtsbestuur voor het goede werk dat zij het
afgelopen seizoen hebben verricht een bijzondere dank aan Rinus Jongman in zijn
eerste jaar als wedstrijdleider teamcompetitie, hij heeft zijn werk prima gedaan en
Rens Jager bedankt voor het werk wat hij voor de biljartsport heeft gedaan en voor
het Dagbiljart heeft dat veel betekent. Hij wenst Ilona veel succes in haar functie
van secretaris en ook veel plezier en het is een goede zaak dat Sim Spit en Ad
Verhagen toegevoegd zijn aan het districtsbestuur.
Sluiting.
De voorzitter dankt de heer E.Hulleman voor de mooie woorden en hij dankt de
aanwezigen voor hun goede inbreng op deze vergadering en wenst allen en prettige
vakantie en goed en sportief seizoen2019-2020. Niets meer aan de orde zijnde sluit
hij de vergadering.

De secretaris,
Rens Jager

