Zwolle, 23 oktober 2020.

Het bestuur het K.N.B.B. District Zwolle e/o.

Vergaderstukken algemene ledenvergadering.

K.N.B.B. District Zwolle e.o.

De algemene ledenvergadering die gehouden zou
worden op dinsdag 17 november 2020 is uitgesteld voor
onbepaalde tijd i.v.m. het coronavirus.
Locatie:
Café/ Restaurant Mansier,
Parallelweg 2,
7722 TD Dalfsen (Oudleusen).
Telefoon: 0529-471200
Aanvang van de vergadering 19.30 uur.

De zaal is alleen geopend voor leden aangesloten bij de K.N.B.B.

Agenda.

1. Opening/ voorwoord
2. Mededelingen
3.Notulen jaarvergadering 18 juni 2019
4. Ingekomen stukken
5. Jubileumbokaal
6. Muldertrofee
7. Jaarverslag secretaris
8. Jaarverslag penningmeester kalenderjaar 2019
9. Verslag financiële commissie
10. Decharge Districtbestuur
11. Verslag wedstrijdleider Teamcompetitie seizoen 2019-2020
12. Verslag wedstrijdleider P.K. seizoen 2019-2020
13. Verslag jeugd consul seizoen 2019-2020
14. Verslag arbitercoördinator
15. Verslag dagbiljart teams
16. Verslag dagbiljart P.K.
17. Financiële commissie
18. Bestuursverkiezing
19. Rondvraag
20. Sluiting

Om de rondvraag goed te kunnen voorbereiden en de voortgang van de vergadering te
waarborgen, dienen vragen voor de rondvraag uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de
vergadering bij de secretaris van het district te zijn ingediend.

1.Voorwoord.
Als wij terugkijken naar het afgelopen seizoen 19/20 dan wordt dit uiteindelijk overheerst
door het coronavirus. Van de een op andere dag kon en mocht er niet veel meer. Ook het
sporten, waaronder het biljarten werden per 15 maart jl. stilgelegd, locaties moesten direct
sluiten. Daar zaten wij dan, helemaal overdondert door de slechte berichten. Na verloop van
tijd werd duidelijk dat het seizoen niet uitgespeeld kon worden. Alles stopte, de PK’s en de
competities. Geen district- en gewestelijke finales meer en ook de Nederlandse
kampioenschappen werden geschrapt. Het seizoen werd abrupt afgesloten en de
teamkampioenen werden bekend gemaakt op basis van de tussenstand op 15 maart 2020.
Lopende PK’s werden gestopt. Toen brak er een periode aan van afwachten, hoe zou het
allemaal verder gaan? Uiteindelijk hebben wij als districtsbestuur besloten om ervan uit te
gaan dat we de PK’s en teamcompetitie per 1 september 2020 zouden kunnen starten.
Dit op grond van de toen “redelijke” positieve berichten. Uiteraard hielden wij rekening met
andere, duidelijk slechtere scenario’s. Onze algemene ledenvergadering van 16 juni j.l.
hebben wij moeten uitstellen tot 17 november 2020. Op het moment dat dit verslag
geschreven wordt voor de ALV van 17 november zijn wij wel gestart met de competitie maar
is deze inmiddels weer op 15 oktober stilgelegd. Er zijn nog te veel besmettingen en dat heeft
er toe geleid dat de overheid heeft besloten tot een bijna volledige lock-down, zo mogen er
geen wedstrijden en competities gespeeld worden. Andere KNBB districten stelden al eerder
het nieuwe seizoen uit en wachten de ontwikkelingen af.
Het district Zwolle e.o. volgt uiteraard de regels en adviezen van de overheid. Ook heeft de
KNBB in samenwerking met het NOC/NSF een biljartprotocol heeft opgesteld.
Op dit moment is duidelijk dat het coronavirus grote gevolgen heeft voor ons district.
Minder inschrijvingen voor de PK’s en de teamcompetities, met name in de dagcompetitie.
Uiteraard hopen wij dat alles in het seizoen 2021/2022 weer genormaliseerd is, maar dat blijft
afwachten. Vooruitkijken is moeilijk en daarom maar gewoon hopen en positief blijven dat
het allemaal weer goed komt. Huidige ontwikkelingen maken dit echter wel extra moeilijk.
Op 20 oktober 2020 is ook duidelijk geworden dat de ALV van 17 november ook moet
worden uitgesteld, dit is besloten na overleg met alle verenigingen die bijna unaniem voor
uitstel voor onbepaalde tijd stemden. Wel zal de vergaderbrochure van de ALV worden
toegestuurd aan de leden.
Ten slot wil ik ieder bedanken voor de medewerking die nodig is om alles binnen ons district
goed te laten verlopen. De verenigingen en hun bestuur, spelers, scheidrechters en de vele
vrijwilligers zorgen er toch maar steeds voor dat de competitie- , PK wedstrijden, finales en
(vrije) toernooien allemaal goed verlopen, ook in deze moeilijke en onwerkelijke tijd.
Laten we hopen dat wij “snel” onze mooie sport weer kunnen bedrijven.
Ik wens u allen sterkte toe in deze moeilijke tijd en vooral, blijf gezond.
Jan Westerbeek.
Voorzitter.

2. Mededelingen
……………………………………..

3. Notulen jaarvergadering 18 juni 2019.
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. .
Mededelingen
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 77jarigeleeftijd 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 3eplaats 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 4eplaats 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.
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 privé omstandigheden 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 pk-wedstrijden. 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 van teams en 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

4. Ingekomen stukken
Geen.

5. Uitreiking Jubileumbokaal
Door de corona crisis wordt de Jubileumbokaal dit jaar niet uitgereikt.

6. Uitreiking Muldertrofee
Door de corona crisis wordt de Muldertrofee dit jaar niet uitgereikt.

7. Jaarverslag secretaris
Op 1 januari 2020 bestond het bestuur van het K.N.B.B. District Zwolle en Omstreken uit de
volgende personen:
Voorzitter : de heer J. Westerbeek
Secretaris : mevrouw I. Hollander
Penningmeester : de heer K. van Kuijk
Wedstrijdleider PK : de heer P. de Haan
Wedstrijdleider teamcompetitie : de heer R. Jongman
Wedstrijdleider dagbiljart teams : A. Verhagen
Wedstrijdleider dagbiljart PK : S. Spit
Webmaster/jeugdzaken : P. Augustijn
Overige commissies:
Coördinator arbitrage : G. Kootstra en Fred Verbaan.
Ledenadministratie : R. Schonewille.
Vergaderingen.
In 2019-2020 werd er door het districtsbestuur 7 maal vergadert.
Op 18 juni 2019 werd er in café/restaurant Mansier de jaarvergadering gehouden.
De Regionale vergaderingen alsmede de bondsvergadering zijn voor zover mogelijk door
afgevaardigden van het districtsbestuur bezocht.
In onderstaande tabel staat een overzicht van het ledenaantal vanaf 1 mei 2018 tot heden.
Duidelijk is wel dat er een daling plaatsvindt in het ledenaantal.
Door het coronavirus heeft dit seizoen met name de dagcompetitie flink ingeleverd (-83)
Een deel (52) is nu (tijdelijk?) geregistreerd als Carambole lid.
De avondcompetitie kent ook een daling maar in mindere mate.

1-mei-18

1-mei-19

1-mei-20

23-10-2020

avondcompetitie
Dagcompetitie

450
337

443
336

424
317

407
251

Totaal

787

770

741

658

93

81

78

130

carambole (geen comp.)

8A. Jaarverslag penningmeester kalenderjaar 2019
FINANCIEEL OVERZICHT OVER HET JAAR 2019
KNBB DISTRICT ZWOLLE E.O.
BALANS
Debiteuren
Rabobank
Rabo spaarrek.

01-01-2019

reservering jeugd
Nog te betalen per 31-12
Kapitaal

31-12-2019

906
16.746
25.000
______
42.652
========

2.029
12.962
25.003
______
39.994

=======
1.477

1.502
900
40.250
_______
42.652
=======

38.517
______
39.994
======

Toelichting:
Kapitaal:
Het kapitaal was:
Nadelig saldo

-

40.250
1.733
-----38.517
======

Rekening en verantwoording 2019
Lasten:
Kosten bestuur
Reiskosten
Porto/telefoonkosten
Medailles/vanen
Drukwerk/kantoorartikelen
Kosten arbiters(-cursus)
Kosten Algemene Ledenverg.
Kosten automatisering(website)
Kosten bank
Vergoeding finales
Algemene kosten onvoorzien
Voordelig saldo
Totaal

2017:
860
1.263
166
835
255
8.560
484
1.148
172
2.600
117
_____
16.460
======

2018:
1.371
1.700
553
1.104
284
7.284
480
907
175
1.950
27
1.330
_____
17.165
=======

Baten:
Contributie
Teamcompetitie
Pers. Kampioenschappen
Rente
Overige baten
Nadelig saldo

11.055
2.920
3.180
10

2019:
1.156
1.517
262
1.246
193
9.477
441
680
176
2.731
601
_____
18.480
======
10.712
2.840
3.192
3

Begroot
2019:
1.000
1.500
500
750
500
8.500
750
1.000
200
2.500
300
_____
17.500
======
10.500
3.160
3.800
10
30

16.460
1.733
______
_____
______ ______
Totaal
16.460
17.165
18.480 17.500
=======
=======
======= ====== Toelichting:
Kosten arbiters toegenomen i.v.m. dag en avond gelijk.
In 2017 is er geen contributie berekend i.v.m. onze gunstige deposito.
In 2018 en 2019 is er weer contributie berekend.

8B. Begroting 2021.
Lasten:
Begroot:
Kosten Bestuur
Reiskosten
1.500
Porto/Telefoon
Medailles/Vanen
Drukwerk/Kant. Art.
Kosten Arb.(-cursus)
Kosten Alg.Led.Verg.
Automatisering
Kosten bank
Vergoeding finales
Onvoorzien
Totaal

Baten:
Begroot:
1.300
Team comp.
500
1.200
500
11.000
750
900
200

Contributie
3.000
Pers Kamp.
Overige baten
Rente
nadelig saldo

500
____________
18.350
===========

11.000
3.000
40
1.310

___________
18.350
===========

Contributie voor 2020:
Lid
€ 15,00
Lid dag- en avond
- 22.50
Inschrijfgeld teams, per team
- 20,00
Inschrijfgeld PK’s, per pk
6,00
In verband met de corona crisis heeft het bestuur besloten om over
de nota’s van 2020 een korting te geven van 50%. Dit voor een tegemoetkoming
voor geleden onkosten van deze crisis. Dit houdt dus in dat er een aanpassing
is van € 8.730,--, welke dus ten laste komt van onze deposito.

Namens het bestuur, penningmeester
Klaas van Kuijk

9. Verslag Financiële commissie.
De kascontrolecommissie bestaande uit de leden:
Mevr. B. Gelderman en dhr. R.K. Bakker.
hebben op zaterdag 5 september 2020 de financiële administratie van het district Zwolle e.o.
van de KNBB over het boekjaar 2019 gecontroleerd. Alle op de financiën betrekking
hebbende bescheiden werden ter beschikking gesteld door de penningmeester
Klaas van Kuijk. De financiële administratie was zeer toegankelijk en geordend. De
commissie heeft geen onregelmatigheden ontdekt.
De commissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
beleid.
Urk, 5 september 2020.

10. Decharge Districtbestuur
………………………………

11. Verslag wedstrijdleider Teamcompetitie seizoen 2019/2020
Vollenhove , juni 2020
De avondcompetitie ging van start met 19 driebanden teams (3 minder dan vorig seizoen) en
58 libre teams (2 minder dan vorig seizoen) die ook allemaal de competitie hebben
uitgespeeld. Na de eerste helft van de competitie moest in goed overleg DOS 22 zich terug
trekken door omstandigheden. Het leek in het begin van de 2e helft van de competitie door
ziekenhuis opnames en overlijden voor sommige teams een krappe bedoening te worden,
maar ook hier zijn we er in goed overleg uitgekomen en kon iedereen de competitie
“uitspelen”. Het zou weer een spannend slot worden dit seizoen totdat het coronavirus ons
het biljarten ontnam op 11 maart `20 werd er besloten dat we voorlopig moesten stoppen met
de competitie. Eind april `20 is het besluit genomen door het districtsbestuur om de
competitie ten einde te verklaren dit ook mede door de landelijke beslissingen.
Het districtsbestuur heeft toen besloten omdat er een verschil was in het aantal gespeelde
partijen, de eindstand in de avond teamcompetitie te gaan bepalen door een
coëfficiëntberekening (aantal behaalde punten delen door het aantal gespeelde wedstrijden).
Het hoogste coëfficiëntgetal bepaalde de kampioen per klasse.
Uiteindelijk zijn de volgende teams kampioen geworden D.O.S. 11 (B1), `t Westeinde (B2),
Z.B.C. 1 (C1), De Trefkoele 1 (C2), Poule winnaar De Pomerans (C3-A), Poule winnaar De
Pol 2 (C3-B) en K.B.C. 1911 3 (C4).
Voor dit seizoen was bepaald dat erin iedere klasse 2 teams door gaan naar de Gewestelijke
tussenronde, in de C4 klasse was bepaald dat ook de nr.3 was geplaatst. (grootste klasse
NON).
Omdat er door de landelijke besluitvorming omtrent het coronavirus (ondertussen lag het hele
land plat) al was besloten door de K.N.B.B. dat er geen gewestelijke en landelijke finales
zouden plaats vinden is er dus geen vervolg dit seizoen voor de geplaatste teams.
Ook hadden 3 damesteams, Districtsteam Zwolle e.o., K.B.C. en S.M.R. zich ingeschreven
voor de gewestelijke tussenronde, maar dit ging ook niet door.
Voor de organisatie van de gewestelijke tussenronden hadden de volgende vereniging,
H.G.L. (B1), H.B.C. (B2), Steenwijk (C1), `t Akkertien (C3) en K.B.C. 1911 (C4) hun
accommodatie en wedstrijdleiding beschikbaar gesteld. Voor de Gewestelijke Finale (C2)
had H.B.C. zich aangemeld. Hiervoor onze hartelijke dank.

Op 29 augustus 2020 is er nog gespeeld voor het Teamkampioenschap 3e klasse Libre,
hiervoor waren de poule winnaars van poule A De Pomerans en poule B De Pol 1
uitgenodigd. Kampioen werd De Pol 2 met 31-27.
Deze finale werd georganiseerd door Bv. `t Akkertien uit Vollenhove i.v.m. 10 jarig bestaan
van de vereniging namens het bestuur van harte gefeliciteerd.
Voor de competitie van 2020-2021 hebben we nog steeds te maken met het coronavirus en
zijn er de nodige maatregelen genomen (protocol verantwoord biljarten) om een ieder met
eigen verantwoordelijkheid naar de maatregelen en naar elkaar toe veilig te laten biljarten.
We zijn het seizoen 2020-2021 dan ook met 74 teams begonnen op 31 augustus 2020, ik wil
dan ook een ieder bedanken voor vooral het vertrouwen in elkaar maar ook de K.N.B.B. voor
het vechten voor onze biljartsport zodat we op 1 juli 2020 weer mochten gaan biljarten. Het
was uiteindelijk een spannend seizoen op verschillende vlakken met een noemenswaardig
einde waarvan ik hoop dat een ieder er gezond uit komt in de toekomst hoe lang het ook mag
duren want dat weet nog niemand. Iedereen bedankt voor de samenwerking en een veilig,
gezond en sportief seizoen.
Rinus Jongman
Wedstrijdleider Avondcompetitie

12. Verslag wedstrijdleider PK seizoen 20192020
Zwolle, maart 2020
Beste sportvrienden,
Het was niet een seizoen zoals andere jaren vooral door de corona en het nieuwe biljartprogramma.
Het programma Biljartprof had werkte niet naar wens vooral in de beginfase.
Totaal aantal inschrijvingen dit jaar +/- 344
Bij de afvaardiging naar gewestelijke en nationale kampioenschappen zijn er toch
kampioenen in het gewest.
Van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten.
Ik wens een ieder een prettige vakantie en goede start met biljarten in het nieuwe seizoen.
P. de Haan
Wedstrijdleider PK

Driebanden klein
3de klasse
Districtsfinale

Gew.
fin.

PL.

Naam

Vereniging

Woonplaats

1

Kamphuis G.H.

Pomerans

Zwolle

x

6

2

Dijk R. van

Pomerans

Zwolle

x

1

3

Hakvoort H.

HGL

Urk

4

Hollander B.

K.B.C.1911

Kampen

5

Jonkman H.

Z.B.C.

Zwolle

6

Lutz P.G.

Z.B.C.

Zwolle

Nat.
Fin. PL

8

Driebanden klein
1ste klasse
Districtsfinale

Gew.
finale

PL

Naam

Vereniging

Woonplaats

1

Napel B. ten

HGL

Urk

2

Gnodde P.

HGL

Urk

3

Kramer E.

HGL

Urk

4

Fraterman A.

H.B.C.

Hoogeveen

x

4

5

Kuik A.

De Kolonie

Beilen

x

1

6

Nat. Fin.
PL

3

Driebanden klein
Hoofdklasse VW
Districtsfinale

Gew.
fin.

PL

Naam

Vereniging

Woonplaats

1

Santinge W.A,

H.B.C.

Pesse

x

4

2

Strijker A.

H.B.C.

Pesse

x

5

3

Brunsting S.O.

H.B.C.

Beilen

x

8

4

Plender A.

K.B.C.1911

Kampen

Nat. Fin.
PL

5
6

Driebanden groot
1ste klasse
Districtsfinale

Gew.
finale

PL

Naam

Vereniging

Woonplaats

1

Nentjes M.

HGL

Urk

x

2

2

Tol P.

HGL

Urk

x

7

3

Otterloo H. van

HGL

Urk

4

Fijn H.

D.O.S.

Hattem

5

Kuijk K. van

HGL

Urk

Nat.fin.PL

6

Ras A.

HGL

Urk

Driebanden groot
Overgangs klasse VW
Districtsfinale

Gew.
finale

Naam

Vereniging

Woonplaats

1

Wilde A. de

Steenwijk

Harlingen

2

Hanekamp H.P.

K.B.C.1911

Kampen

3

Brunsting S.O.

H.B.C.

Beilen

4

Gnodde P.

HGL

Urk

5

Godschalk W.A.M.

Steenwijk

Steenwijk

6

Kramer E.

HGL

Urk

7

Berg J. v d

Steenwijk

Zwolle

8

Westerbeek J.H.

Steenwijk

Oldemarkt

9

Struik A.

Steenwijk

Steenwijk

PL

Nat.fin.PL
Afgelast

X

2

10

Otterloo K. van

HGL

Urk

Libre klein
4de klasse
Districtsfinale

Gew
finale

PL

Naam

Vereniging

Woonplaats

1

Mulder P.

De Ghesellen

Marknesse

x

7

2

Wienen G.

BV de Pol

Zwolle

x

5

3

Brons H.

D.O.S.

Hattem

4

Sprenkels A.C.

De Ghesellen

Emmeloord

5

Waal P. de

Tholen

Emmeloord

6

Dijk W.H. van

K.B.C.1911

Kampen

Gew.

PL

Nat.Fin.PL

Libre klein
3de klasse

Districtsfinale

finale
Naam

Vereniging

Woonplaats

Nat.Fin.PL

1

Ennik
A.J.P.A.M.

BV de Pol

Zwolle

X

7

2

Brinkman H.

De Brouwerij

Nieuwleusen

X

2

3

Visser H.F.

Steenwijk

Steenwijk

4

Vonder E

De Brouwerij

Nieuwleusen

5

Boeree J.H.

Z.B.C.

Zwolle

6

Chaigneau H.J.

D.O.S.

Heerde

Gew.

PL

Libre klein
2de klasse
Districtsfinale

Finale
Naam

Vereniging

Woonplaats

1

Dunnewind J.

Oudleusen

Dalfsen

X

6

2

Jager R.

Reyersdam

Kampen

X

8

3

Rijssen B. van

D.O.S.

Hattem

4

Jongman R.B.

K.B.C.1911

Vollenhove

5

Boer T.

Ons Genoegen

Zwartsluis

6

Spit S.

De Ghesellen

Emmeloord

Nat.Fin.PL

Libre klein
1e klasse
Districtfinale

Gew.

PL

finale
Naam

Vereniging

Woonplaats

1

Oosting G.R.

H.B.C.

Zuidwolde

X

5

2

Fijn G.

Z.B.C.

Zwolle

X

7

3

Plender A.

K.B.C.1911

Kampen

4

Rink H.

De Kolonie

Paasloo

5

Fijn H.

D.O.S.

Hattem

6

Klaver A.

De Kolonie

Eesveen

Nat Fin.
PL

Libre klein
Hoofdklasse VW

Districtsfinale

Gew.

PL

Nat.fin.PL

PL

Nat.fin.PL

Finale
Naam

Vereniging

Woonplaats

1

Gnodde P.

HGL

Urk

nee

2

Haveman A.

K.B.C.1911

Kampen

nee

3

Mooiweer A.

Bleistarte

Zwartsluis

nee

4

Hanekamp H.P.

K.B.C.1911

Kampen

nee

Libre klein
Dames 2de klasse

Districtsfinale

Gew.
Finale

Naam

Vereniging

Woonplaats

1

Weeghel W. van

S.M.R.

Hattem

2

Dieren A. van

S.M.R.

Hattem

3

Hollander I.

K.B.C.1911

Kampen

4

Sprenkels A.C.

De Ghesellen

Emmeloord

X

5

Bandstoten klein
3de klasse

Districtsfinale

Gew.

Pl

Nat.fin.pl

5

Finale
Naam

Vereniging

Woonplaats

1

Lutz P.G.

Z.B.C.

Zwolle

X

1

2

Dieren A. van

S.M.R.

Hattem

X

3

3

Analbers G.H.

De Trefkoele

Dalfsen

4

Dijk H. van

D.O.S.

Zwolle

5

Boelhouwer I.

Ons Genoegen

Hasselt

6

Keyzer H.F.W. de

H.B.C.

Hoogeveen

Bandstoten klein
2de klasse
Districtsfinale

Gew.

PL

Nat.fin.pl

Finale
Naam

Vereniging

Woonplaats1

1

Hanekamp H.P.

K.B.C.1911

Kampen

X

4

2

Kuijk K. van

HGL

Urk

X

3

3

Schwering N.

BV de Pol

Zwolle

4

Eldik J. van

De Wiekslag

Meppel

5

Brink J. v d

Hoonhorst

Dalfsen

6

Akker C. v d

De Mug

Meppel

Bandstoten klein

1e klasse
Districtsfinale

Gew.

PL

Nat.fin.pl

Finale
Naam

Vereniging

Woonplaats

1

Otterloo K. van

HGL

Urk

2

Graaf H. de

Bleistarte

Zwartsluis

3

Godschalk W.A.M.

Steenwijk

Steenwijk

4

Jager R.

Reyersdam

Kampen

Afgelast
x

5

Klaver A.

De Kolonie

Eesveen

6

Eikelboom G.J.M.

Z.B.C.

Zwolle

Bandstoten klein
Hfd. Klasse VW
Districtsfinale

Gew.

PL

Nat.fin.pl

Finale
Naam

Vereniging

Woonplaats

1

Westerbeek J.H.

Steenwijk

Oldemarkt

2

Hovinga D.N.

D.O.S.

Zwolle

3

Severs A.

D.O.S.

Heerde

4

Kuik A.

De Kolonie

Beilen

5

Gnodde P.

HGL

Urk

6

Plender A.

K.B.C.1911

Kampen

7

Mooiweer A.

Bleistarte

Zwartsluis

8

Berg D.J. vd

Ons Genoegen

Hasselt

Gemengd Kader 38/2 en 57/2 ( facultatief)

Afgelast

13. Verslag jeugdconsul
Vacature, geen verslag aanwezig over seizoen 2019/2020.

Afgelast

14. Verslag arbitercoördinator
Dit verslag gaat over de periode 1 augustus 2019 t/m 30 juni 2020 en is geschreven op 24
september 2020.
Arbitrage
In 2019/2020 waren er 18 arbiters van district Zwolle e.o. actief in de finales van het district,
regio en nationaal. Voor het dagbiljart waren 12 finales gepland en voor het avondbiljart
waren 19 finales gepland. Zoals u weet zijn vanaf maart geen finales meer gespeeld vanwege
de uitbraak van het coronavirus. Vanaf september gaat de nieuwe finaleronde van start. Wij
hopen dat er geen problemen ontstaan. De heer A. Kooistra gaat het wat rustiger aan doen.
De heer H. Nielsen is gestopt om gezondheidsredenen. Nieuw is dat vanaf september 2020
ook de arbiters met 1 ster mee gaan arbitreren in het district. Dit zijn de heren H. van Gulden,
T. Simons en L. Bramer.
2e arbitercoördinator
Gjalt Kootstra moest om gezondheidsredenen tijdelijk zijn werk onderbreken. Fred Verbaan
heeft hem prima vervangen en blijft nu definitief ook arbitercoördinator. Zo zijn we minder
kwetsbaar en hebben we steun aan elkaar.

Regeling inzet arbiters
Het is voor de verenigingen steeds moeikijker om leden te vinden die bij een finale van het
avondbiljart willen arbitreren en schrijven. Een commissie heeft zich hierover afgelopen
winter over gebogen. Het districtsbestuur heeft 2 besluiten genomen: aan de finales
avondbiljart nemen 6 deelnemers deel en 2: de arbitrage voor de finales is geheel in handen
van het district.
In het voorjaar van 2020 wordt de uitwerking van deze maatregelen geëvalueerd.
Dagbiljart
Districtfinale:
per tafel 1 districtarbiter, 1 verenigingsarbiter en 1 clubschrijver.
Gewestelijke finale: per tafel 1 districtsarbiter, 1 verenigingsarbiter en 1 clubschrijver.
Nationale finale:
per tafel 2 districtsarbiters, 1 clubschrijver
Avondbiljart

Districtfinale:
5 of 4 districtarbiters, 3 of 2 clubschrijvers.
Gewestelijke finale: 8 arbiters, 4 clubschrijvers.
Nationale finale:
8 arbiters, 4 clubschrijvers.
Gemengd kader

per tafel 2 arbiters en 1 clubschrijver

Een en ander betekent meer inzet voor de arbiters. Gelukkig staan er weer 3 cursussen op de
rol.
Voor arbiter 1 ster tot nu 3 aanmeldingen. Voor arbiter 2 sterren 2 aanmeldingen. En voor
arbiter 3 sterren 5 aanmeldingen
Voor de cursus arbiter 1 ster zijn er nog te weinig aanmeldingen. T.z.t. na de coronacrisis
gaan we starten.

15. JAARVERSLAG DAGBILJART COMPETITIE 2019 - 2020
Dit seizoen namen er 47 teams aan de libre competitie en 17 teams aan de driebanden
competitie dagbiljart deel. Door de coronacrisis kon de competitie niet worden uitgespeeld.
De poulewinnaars zijn bepaald op het percentage door de behaalde wedstrijdpunten te delen
door het aantal wedstrijden.
In de libre competitie zijn de teams verdeeld over 4 poules.
In de A poule werd Steenwijk 1 Auto Veld 1e , gevolgd door De Ghesellen Emmeloord 2 en
Reijersdam 1.
In de B poule werd De Ghesellen Emmeloord 4 1e , gevolgd door De Boerhoorn 2 en De
Pomerans 3.
In de C poule eindigde De Boerhoorn 4 op de 1e plaats, met HBC 3 als 2e en De Boerhoorn 5
als 3e
In de D poule was de 1e plaats voor De Bleistarte, gevolgd door DOS Hattem 6 en Tholen .
De finale is op 21 augustus gehouden bij bv. Steenwijk.
Het team van De Boerhoorn 4 is districtskampioen geworden, 2e werd het team van Auto
Veld Steenwijk 1, 3e werd De Bleistarte en op de 4e plaats is het team van deGhesellen
Emmeloord 4 geëindigd.
Er is geen vervolg op gewestelijk of landelijk niveau.
In de driebanden competitie dagbiljart werd het team van De Boerhoorn 11 kampioen. Op de
2e plaats eindigde HGL/ Top Fish en 3e werd DOS Hattem 2. Aan dit kampioenschap is ook
geen vervolg op gewestelijk of landelijk niveau.

Voor de competitie 2020 – 2021 dagbiljart hebben zich 34 teams voor het libre en 11 teams
voor het driebanden aangemeld. Inmiddels hebben 6 teams in het libre weer afgezien van
deelname.
De competitieleider dagbiljart,
Ad Verhagen
16. Jaarverslag PK dagcompetitie 2019-2020.
Dit seizoen ontving ik 207 inschrijvingen tegenover 194 in het seizoen 2018/2019. Voor de spelsoort Libre
schreven zich 88 deelnemers in, voor Driebanden 51 en Bandstoten 68. De deelnemers kwamen van 18
verschillende verenigingen. Deze 207 inschrijvingen werden verdeeld over 34 poules. De poules werden
eerlijk, naar rato van het aantal inschrijvingen per vereniging, verdeeld
Helaas moesten ook dit jaar, om wat voor reden dan ook, 33 deelnemers afzeggen voor de voorwedstrijden.
Van de 10 geplande districtsfinales zijn er ten gevolge van de Coronacrisis maar 6 gespeeld.
De gespeelde districtsfinales werden hierdoor ook niet gevolgd door een gewestelijke finale.
Al met al een bijzonder en treurig seizoen.
Ik wil alle wedstrijdleiders die zich bezig hebben gehouden met het organiseren van voorwedstrijden en/of
finales van harte bedanken voor de prettige manier waarop met mij werd samen gewerkt.
Inmiddels zijn de inschrijvingen voor het seizoen 2020/2021 ontvangen. Door de onzekere tijd waarin wij
nu leven zijn dat er dit jaar slechts 136.
Met vriendelijke groet,
Sim Spit
Wedstrijdleider Persoonlijke kampioenschappen Dagbiljart

Driebanden klein
klasse
3
Districtsfinale
Pl. Naam
1
2
3
4
5
6

R. Vroom
H.F.W. de Keyzer
R. Steggink
R. Jongman
R. van Mierlo
B. Donker

Vereniging
H.B.C.
H.B.C.
De Pomerans
KBC 1911
VAG Kampen
Boerhoorn

gevestigd te
Hoogeveen
Hoogeveen
Zwolle
Kampen
Kampen
Zuidwolde

Gewestelijke
Nationale
finale
finale
naar
Plaats Naar plaats
gewest
Nat.

Driebanden klein
klasse
2
Districtsfinale
Pl. Naam
1
2
3
4
5
6

G, van Velzen
J. Pot
J. Bosman
J. Meester
P. de Haan
W. Nijdam

Vereniging
VAG
t Westeinde
De Ghesellen
H.B.C.
H.B.C.
De Pomerans

gevestigd te

Gewestelijke
Nationale
finale
finale
naar
Plaats Naar plaats
gewest
Nat.

Kampen
Nieuwleusen
Emmeloord
Hoogeveen
Hoogeveen
Zwolle

Driebanden klein Klasse 1: finale is niet gespeeld.
Libre klein
klasse
4
Districtsfinale
Pl. Naam
1
2
3
4
5
6

H. Brons
G. Biemold
R. Kreeft
J. Veenbergen
D. Jager
T. van Dijk

Vereniging
Dos-Hattem
Dos-Hattem
De Wenning
BV Steenwijk
Boerhoorn
t Akkertien

gevestigd te
Hattem
Hattem
Pesse
Steenwijk
Zuidwolde
Vollenhove

Gewestelijke
Nationale
finale
finale
naar
Plaats Naar plaats
gewest
Nat.

Libre klein
klasse
3
Districtsfinale
Pl. Naam
1
2
3
4
5
6

H. Miedema
D. Dissel
H.F.W. de Keyzer
A. Schreuder
A. Batterink
H. Bakker

Vereniging
De Wenning
H.B.C.
H.B.C.
De Pomerans
BV Ens
H.B.C.

gevestigd te

Gewestelijke
Nationale
finale
finale
naar
Plaats Naar plaats
gewest
Nat.

Pesse
Hoogeveen
Hoogeveen
Zwolle
Ens
Hoogeveen

Libre klein
klasse
2
Districtsfinale
Pl. Naam
1
2
3
4
5
6

T. van de Griendt
J. Vierstra
R. Jager
J. de Munnik
R.B. Jongman
E. Kuiken

Vereniging
De Ghesellen
Boerhoorn
BV Reyersdam
De Ghesellen
KBC 1911
VAG Kampen

gevestigd te

Gewestelijke
Nationale
finale
finale
naar
Plaats Naar plaats
gewest
Nat.

Emmeloord
Zuidwolde
Kampen
Emmeloord
Kampen
Kampen

Libre klein
klasse
1
Districtsfinale
Pl. Naam
1
2
3
4

G.J.M. Eikelboom
J. Aarninkhoff
G. Oosting
D. Wayboer

Vereniging
Z.B.C.
Boerhoorn
Boerhoorn
BV Steenwijk

gevestigd te
Zwolle
Zuidwolde
Zuidwolde
Steenwijk

Gewestelijke
Nationale
finale
finale
naar
Plaats Naar plaats
gewest
Nat.

5
6

Henk Fijn
G.P. de Jong

Dos Hattem
Z.B.C.

Hattem
Zwolle

Bandstoten klein: in alle klassen geen districtsfinale gespeeld.

17. Financiële commissie
Naam

2012

2013 2014

2015

2016

2017

2018

B Gelderman

2019

2020

2021

G

L. Honigh

G

R. Riemersma

H
G

Reserve:
R.K. Bakker.

18. Bestuursverkiezing
Functie

Naam

In bestuur

Gekozen

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Wedstr.Teams
Wedstr.PK
Dagcomp.teams
Dagcomp. PK
Automatisering

J. Westerbeek
I. Hollander
K. v. Kuijk
R. Jongman
P. de Haan
A. Verhagen
S. Spit
P. Augustijn

24-6-2014
18-6-2019
22-4-2002
19-6-2018
4-11-2002
18-6-2019
18-6-2019
1-7-2015

19-6-2018
18-6-2019
25-6-2012
19-6-2018
25-6-2012
18-6-2019
18-6-2019
1-7-2015

19. Rondvraag

2013 2014 2015

2016 2017 2018 2019 2020
G
G

X
X

X
G
X
G
G

G

X

Om de rondvraag goed te kunnen voorbereiden en de voortgang van de vergadering te
waarborgen, dienen vragen voor de rondvraag uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de
vergadering bij de secretaris van het district te zijn ingediend.

20. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering…….

Namens het bestuur,
I. Hollander,
secretaris.

