
                                                                                                  Zwolle, september 2021 

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

Vergaderstukken algemene ledenvergadering 

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

 

 

 

 

Hierbij wordt U uitgenodigd de algemene ledenvergadering bij te wonen op  

dinsdag 26 oktober 2021 in: 

 

 

 

Zalencentrum 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 17 november 2020 

4. Ingekomen stukken 

5. Jubileumbokaal 

6. Muldertrofee 

7. Jaarverslag secretaris 

8. Jaarverslag penningmeester kalenderjaar 2020 

9. Verslag financiële commissie 

10. Decharge Districtsbestuur 

11. Verslag wedstrijdleider Teamcompetitie seizoen 2020-2021 

12. Verslag wedstrijdleider P.K.-seizoen 2020-2021 

13. Verslag jeugd consul seizoen 2020-2021 

14. Verslag arbitercoördinator 

15. Verslag dag biljart teams 

16. Verslag dag biljart 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. 

Deze ALV is toch wel bijzonder te noemen. Door het coronavirus is deze vergadering (gepland juni 2020) al 
een paar keer uitgesteld. Het was niet toegestaan om met veel mensen te vergaderen. Digitaal vergaderen 
was een optie geweest maar uiteindelijk is hiervoor niet gekozen. Het seizoen 2020/2021 is wat de 
biljartsport een “verloren jaar” geweest. Het coronavirus heeft grote invloed gehad op de samenleving 
maar ook op het sporten in het algemeen. Ook voor het relatief veilige biljarten werd medio oktober 2020 
de competities en de Pk’s stilgelegd en werden deze ook niet meer hervat. Alle resultaten uit dit seizoen 
kwamen te vervallen.  

De vergaderbrochure van deze ALV zal er nog nooit zo sober en kort hebben uitgezien, geen uitslagen, 
geen kampioenen en geen aansprekende resultaten. Het is de afspiegeling van de achterliggende periode 
waarin we praktisch niet hebben kunnen biljarten, locaties waren gesloten waardoor zelfs trainen langere 
tijd niet mogelijk was. Alleen degenen met een biljart thuis konden hun favoriete sport blijven oefenen.  

 Het nieuwe seizoen 2021/2022 is inmiddels van start gegaan en hopen wij natuurlijk dat alle wedstrijden 
gewoon (uit)gespeeld kunnen worden. De competities en persoonlijke kampioenschappen zijn ruim op tijd 
gepubliceerd en de deelname is hoopgevend te noemen. Weliswaar minder inschrijvingen dan het seizoen 
2019/2020 maar de daling is beperkt gebleven, wij hopen dat er weer een stijgende lijn krijgen te zien in de 
komende seizoenen. 

Ik spreek de verwachting uit dat de ALV constructief verloopt en dat we met zijn allen beslissingen nemen 
waar we weer mee vooruit kunnen. In deze ALV zullen we jammer genoeg afscheid nemen van Klaas van 
Kuijk onze deskundige en bevlogen penningmeester, die deze taak meer dan 20 jaar heeft uitgevoerd. De 
opvolging van Klaas zal tijdens de ALV aan de orde komen. Verder is een deel van het bestuur aftredend 
maar wel weer verkiesbaar. (Zie de vergaderbrochure.) 

Ik hoop dat wij er met zijn allen weer in slagen om alles binnen ons district goed te laten verlopen. Dat de 
biljarters weer op een sportieve manier met elkaar de strijdt aangaan. De arbiters en vrijwilligs weer aan 
de slag kunnen. En ook onze supporters weer kunnen genieten van spannende wedstrijden. En tenslotte 
ook niet onbelangrijk, dat de verenigingen de nodige inkomsten gaan krijgen en er weer leven in de 
brouwerij (lees biljartlocaties) komt. Want wees nu eerlijk, dat hebben we toch allemaal gemist! 

Ik wens u allen een goede vergadering toe.  

Jan Westerbeek. 

Voorzitter. 

 

 

 

 



 

 

2. Mededelingen. 

 

 

3. Notulen Algemene ledenvergadering KNBB district Zwolle e/o.  

Gepland (maar uitgesteld) op dinsdag 17 november 2020 te Oudleusen 

Door de coronacrisis is deze vergadering uitgesteld. De agenda/brochure is op onze website gezet, hierop 
zijn geen reacties ontvangen 

Derhalve van deze ALV geen notulen aanwezig. 

 

 

4. Ingekomen stukken. 

 

 

5. Uitreiking Jubileumbokaal. 

Door de coronacrisis wordt de Jubileumbokaal dit jaar niet uitgereikt. 

 

 

6.  Uitreiking Muldertrofee. 

Door de coronacrisis wordt de Muldertrofee dit jaar niet uitgereikt. 



7. Jaarverslag secretaris. 

Op 1 januari 2021 bestond het bestuur van het K.N.B.B.-district Zwollen 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 dag biljart teams: de heer A. Verhagen 

Wedstrijdleider dag biljart PK: de heer S. Spit 

Webmaster/jeugdzaken:  de heer P. Augustijn 

Overige commissies: 

Coördinator arbitrage: de heren G. Kootstra en F. Verbaan 

Ledenadministratie:  de heer R. Schonewille 

Vergaderingen. 

In 2020-2021 werd er door het bestuur 5 maal vergadert. 

De Regionale vergaderingen alsmede de bondsvergaderingen zijn voor zover mogelijk door afgevaardigden 
van het districtsbestuur bezocht.  

                                        

8. Jaarverslag penningmeester kalenderjaar 2020. 

   leden district Zwolle per:  29-sep-21      

                 
  1-5-2016 1-5-2017  1-5-2018  1-5-2019  1-5-2020 22-10-2020 8-4-2021  29-9-2021    
         aanvang         
         corona        

          avondcompetitie 411 443  450  443  424 407 383  404    
          Dagcompetitie 288 290  337  336  317 251 241  295    

                 
                 

               Totaal  699 733  787  770  741 658 624  699    
                 

           carambole (geen comp.) 122 101  93  81  78 130 157  96    
                 
                 
        sectie driebanden  39    
        (3b geen competitie)  1    
                 



 
Financieel overzicht over het jaar 2020 
K.N.B.B. District Zwolle e/o 

 
Balans 
 
    01-01-2020   31-12-2020 
Debiteuren       2029 
Rabobank   12.962    9.423 
Rabo spaarrek.  25.003    25.005 
          ___________________________________ 
    39.994    34.428 
 
Reservering jeugd 1.477     1.477 
Kapitaal   38.517    32.951 
    ___________________________________ 
    39.994    34.428 
 
Toelichting: 
In 2020 is er geen contributie berekend i.v.m. de corona maatregelen. 
 
Kapitaal: 
Het kapitaal was  38.517 
Nadelig saldo  5.567 
    ______ 
    32.950 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekening en verantwoording 2020. 
 
  
                                                        



                                                                    Begroot 
 
Lasten:                                                                                 2018:            2019:         2020:     

  
  
Kosten bestuur                                      1.371           1.156              247           1.000 

Reiskosten                                             1.700            1.517              581           1.500 

Porto/telefoonkosten                              553               262                54              500 

Medailles/vanen                                    1.104           1.246               987             750 

Drukwerk/kantoorartikelen                           284                193                   37               500 

Kosten arbiters(-cursus)                               7.284            9.477              2.615           8.500 

Kosten Algemene Ledenverg.                         480                441                   0                  750 

Kosten automatisering(website)                    907                680                800           1.000 

Kosten bank                                                        175                176                175             200 

Vergoeding finales                                          1.950             2.731            2.500 

Algemene kosten onvoorzien                             27                601                  73             300 

Voordelig saldo                      1.330              

                                                                             _____              _____        _____          _____ 

      
Totaal                                                                  17.165             18.480        5.569        17.500 

                                               ======      =======      ======     ====== 
 
 
 
        
Baten:  

 
Contributie                              11.055      10.712          0         10.500 

Teamcompetitie                        2.920       2.840           0         3.160 

Pers. Kampioenschappen         3.180       3.192          0         3.800 

Rente                                                 10           3              2              10 

Overige baten                                                                                  30 

Nadelig saldo                                     1.733  -/- 5.567 

                                              ______      _____      ______   ______ 

  



     
     Totaal                                 17.165      18.480      5.569   17.500 

                                                 =======     =======   =======   ======  
                     
  
Toelichting 

 
In verband met de corona crisis had het bestuur besloten om een korting 

te verlenen van 50% over de contributie. Dit is later aangepast tot 

100 % over de contributie i.v.m. de langere duur van de crisis.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Begroting 2022 
  
Lasten:             Begroot:         Baten:          Begroot:    

  
Kosten Bestuur                           1.300                                   Contributie                     10.000  
Reiskosten                                   1.500                                   Team comp.                     3.000   

Porto/Telefoon                              500                                   Pers Kamp.                       3.000  

Medailles/Vanen                        1.200                                  Overige baten                        40  

Drukwerk/Kant. Art.                     500                                  Rente                   

Kosten Arb.(-cursus)               11.000                                  nadelig saldo      1.310 

Kosten Alg.Led.Verg.                    750   

Automatisering                             900   

Kosten bank                                  200  



Vergoeding finales        

Onvoorzien                                   500  

                                      ____________                                                                  __________ 
   Totaal                        18.350                                                                              18.350 
              
 
Contributie voor 2021: 
 
Lid                                                   €  15,00 
Lid dag- en avond                           - 22.50 
Inschrijfgeld teams, per team      -  20,00 
Inschrijfgeld PK’s, per pk                -   6,00 
 
 
 
 
 
Namens het bestuur, penningmeester  
Klaas van Kuijk  
 
 
 
 
9. Verslag financiële commissie. 
 
De kascontrolecommissie bestaande uit dhr. R.K. Bakker. 
 
heeft op dinsdag 31 augustus 2021 de financiële administratie van het district Zwolle e.o. van de KNBB 
over het boekjaar 2020 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, 31 augustus 2021 
 
R.K. Bakker 
 

Reserve bij de financiële commissie: R.K. Bakker 



Verslag Financiële commissie (september 2020) 

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 eo 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 décharge te verlenen voor het gevoerde beleid. 

Urk, 5 september 2020 
 

10. Decharge Districtbestuur. 

 

 

 

11. Verslag wedstrijdleider Teamcompetitie seizoen 2019/2020  &   2020/2021. 

                                           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 
poulewinnaars 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 eenieder 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 eenieder 
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. Helaas werd in oktober 2020 besloten tot opnieuw een landelijke 
Lockdown met later zelfs een avondklok zodat zoals later bleek de competitie 2020/2021 voortijdig werd 
beëindigd.Er werd door de K.N.B.B. besloten dat alle gespeelde partijen kwamen te vervallen en dat de competitie 
als niet gespeeld werd verklaard.Dit had tot gevolg dat de volgende besluiten waren genomen voor de start van 
seizoen 2021/2022.We zijn het seizoen 2021/2022 dan ook met 75 teams begonnen op 30 augustus 2021. 

De startmoyennes voor seizoen 2020/2021 zijn de startmoyennes voor seizoen 2021/2022 ook de niet officiële 
moyennes (NO) in `20/`21 zijn bij de start van seizoen `21/`22 ook opnieuw een (NO) 
Ik hoop dan ook dat wij met de genomen voorwaarden protocol veilig biljarten en uitblijvende corona uitbraken het 
seizoen kunnen afmaken ik hoop dat een iedereen gezond blijft en zich aan de gemaakte afspraken houdt.  

Iedereen bedankt voor de samenwerking en een veilig, gezond en sportief seizoen gewenst. 

Rinus Jongman  

           Wedstrijdleider Avondcompetitie.                                                         

   

    
 

12. Verslag wedstrijdleider pk-seizoen 2020/2021.    
        
         
Beste sportvrienden,        
         
         
         
Ik heb niet zoveel voor het jaarverslag van afgelopen seizoen.     
         
We hebben nog wel enkele klassen voorwedstrijden gespeeld maar verder zijn we niet gekomen.   
         
De finalisten waren bekend maar door het corona virus zijn de finales niet gespeeld.    
         
Nu staan we aan de vooravond van het nieuwe seizoen en moeten maar afwachten wat het virus doet, kunnen 
we spelen of moeten we straks weer stoppen met de 
voorwedstrijden.     
         
Wat biljartprof betreft weet ik het fijne er ook niet van maar ik heb de voorwedstrijden en finales erin staan.  
Niemand kan in biljartprof dit i.v.m. de beveiliging van het 
programma.     
Men is nog steeds aan het testen zodat we op tijd kunnen beginnen met het invoeren van de uitslagen.  
Of dit lukt is afwachten.       
         
Ik kan alle uitslagen wel invoeren, dus ik stuur voordat de PK-wedstrijden beginnen  een speelschema en een    

   

     



invulformulier naar de wedstrijdleider van de organisatie waar je de uitslag van de tellijsten op kunt invullen.  
Men moet zich wel aan dit speelschema houden.      
         
Ik heb verder weinig te melden en hoop dat we een virusvrij en sportief seizoen mogen krijgen en   
wens iedereen een gezond en sportieve wedstrijden. 
 
Pieter de Haan 
Wedstrijdleider PK      

         
        
        
         

 

        
 
 
    

   

     
      
            

13. verslag jeugdconsul. 
   Vacature (daardoor geen verslag) 

  
    

            
    
        
            
     
        
     
          
            
    
   

  14. verslag arbitercoördinator. 
  

  
 

   Dit verslag gaat over de periode 1 augustus 2020 t/m 30 juni 2021 
 

  Arbitrage 
  In het verslagjaar heeft Gjalt Kootstra als Coördinator Arbiters in ons district ondersteuning gekregen van Fred Verbaan.  
  Gezamenlijk hebben wij het arbiters-rooster voor het seizoen 2019-2020 samengesteld. 
  Helaas is door het stilleggen van de competitie vanwege de corona dit schema niet uitgevoerd. 
  Alle finales van het afgelopen seizoen zijn dus niet doorgegaan. Voor het komend seizoen staan deze weer  
  opnieuw in de planning. 
  Aan het begin van het seizoen waren in totaal 29 arbiters van district Zwolle e.o. ingeschreven als arbiter bij de KNBB.  
 Na van de KNBB het verzoek te hebben ontvangen welke arbiters nog officieel actief zijn binnen ons district,  
  hebben wij alle arbiters benaderd met de vraag of men  actief arbiter wil blijven. 
  Uiteindelijk bleek dat mede wegens gezondheidsproblemen een aantal arbiters heeft moeten afhaken en bestaat ons  
  actieve arbiters bestand thans uit 18 arbiters, t.w.  één arbiter 4, zeven arbiters 3, zeven arbiters 2 en drie arbiters  

   

     



  1. Daarbij heeft een enkele arbiter ook aangegeven alleen in de dagcompetitie te willen arbitreren. 
  Eigenlijk te weinig om een volledig programma aan finales te bemensen. Zeker als in eenzelfde weekend een 
gewestelijke  en een nationale finale gespeeld moet worden, waarvoor dan 2x 8=16 arbiters een geheel weekend, incl.  
de zondag, nodig zijn. Een mail naar alle verenigingen met het dringende verzoek om nieuwe aanmeldingen heeft helaas 
slechts één aanmelding opgeleverd. 

 
  Cursussen 
  Een aantal arbiters heeft te kennen gegeven een vervolgopleiding te willen volgen, nl, vijf arbiters willen de opleiding  
  tot arbiter 3 volgen, drie de vervolgopleiding tot arbiter 2 en één lid heeft zich aangemeld om arbiter te worden en  
  dus de cursus arbiter 1 wil volgen. Met de Coördinator Werkgroep Opleidingen en Examens van de KNBB is contact  
  opgenomen om de vervolgcursussen te gaan organiseren. Omdat het afgelopen jaar het gehele biljartseizoen  
  vanwege de Coronaperikelen is stilgelegd, is ook aan de opleidingen nog geen vervolg kunnen gegeven. 
 
  Regel inzet arbiters 
  Het was de bedoeling dat het arbitreren in ons seizoen wat anders zou gaan verlopen, met name omdat de inzet  
  van arbiters en vrijwilligers anders zou worden georganiseerd. De reden hiervan was om de druk op verenigingen  
  door de inzet van hun vrijwilligers te verminderen. 
  Daarom: 
  - zijn de voorwedstrijden voor de PK’s teruggebracht van 6 naar 4 wedstrijden; 
  - mag een vereniging bij de voorwedstrijden voor de klassen driebanden t/m 1e klasse en bandstoten 3e klasse besluiten  
  om slechts 1 schrijver/arbiter per tafel aan te stellen. Deze arbiter telt dan vanaf ‘zijn’ tafel. Eventueel kan deze arbiter  
  bij gebruik van de nieuwe biljartcomputer ook met de afstandsbediening aan de biljarttafel de stand bijhouden.  
  Mits wel na de partij de tellijst kan worden uitgedraaid! 
  - verder worden bij districtsfinales bij drie tafels geen drie arbiters en drie verenigingsleden, maar in totaal vijf arbiters  
  ingezet. Zij rouleren onderling, zodat bij alle tafels een arbiter aanwezig is. 
  In april 2021 zou het districtsbestuur deze nieuwe procedure evalueren. 
  Helaas is vanwege het stilleggen van de biljartcompetitie deze nieuwe inzetprocedure nog niet uitgevoerd.  
  Gezien het aantal inzetbare arbiters voor het komende seizoen, is het de vraag of deze procedure wel door kan gaan,  
  omdat er thans een chronisch  gebrek aan actieve arbiters is. 
  Op  18 september staat een bijeenkomt met alle arbiters gepland, waarbij o.a. de inzetproblematiek besproken zal 
worden. 
 
  De arbiters ontvangen € 12,50 per dagdeel als vergoeding voor hun inzet. Tevens ontvangen zij € 0,20 per km als  
  vergoeding voor hun reis. Ze proberen samen te reizen. 
 
  F. Verbaan. 

 
 
  

 15. JAARVERSLAG DAGBILJART: COMPETITIE 2020 – 2021. 

  Voor de competitie dagbiljart hebben zich 34 teams voor het libre en 11 teams voor het driebanden aangemeld.  

  Hiervan hebben  6 teams in het libre weer afgezien van deelname.   Er is vol goede moed gestart met het spelen van 
de competitie. 

  Echter door de corona is de competitie medio oktober  weer stilgelegd en ook niet meer opgestart. 

  De competitie is in zijn geheel vervallen verklaard. De behaalde uitslagen en moyennes tellen ook niet mee  

  voor  wedstrijden in de toekomst. 

  Voor de competitie dagbiljart in het seizoen 2021 – 2022 hebben  40 teams in het libre en 17 teams in het  

  driebanden ingeschreven. De competitie is reeds begonnen. Hopelijk kunnen we dit seizoen wel uitspelen. 
   

   

     



  De competitieleider dagbiljart, 

  Ad Verhagen. 

  

 16. Verslag wedstrijdleider PK Dagbiljart seizoen 2020-2021. 

  Voor het seizoen 2020-2021 ontving ik slechts 149 inschrijvingen. Dat waren er veel minder dan in het seizoen  

  2019-2020 (totaal toen 207). Een aantal verenigingen heeft geen leden ingeschreven vanwege de onvoorspelbaarheid  

  van de Covid19-pandemie. En helaas bleek na het spelen van de voorwedstrijden 4e en 3e klas Libre dat het  

  gehele seizoen als verloren kon worden beschouwd.  

  Voor het komend seizoen zijn de tekenen wat positiever. Het aantal inschrijvingen is weer iets aangetrokken.  

  Ik heb 170 inschrijvingen ontvangen. Ook dit jaar zal voor het invoeren van de uitslagen van voorwedstrijden PK Dag  

  geen gebruik  worden gemaakt van het programma Biljartprof. Deze software van de KNBB is niet geschikt voor  

  het invoeren van gegevens van zowel PK Avond als PK Dag. De werkwijze is dus gelijk aan vorige jaren:  

  uitslagen poule voorwedstrijden per mail aan mij opsturen, waarna ik handmatig de uitslag van de spelsoort en  

  klasse opstel. Ik hoop dat de prettige samenwerking met alle wedstrijdleiders weer net zo goed verloopt als  

  de afgelopen jaren en wens iedereen voor het komend seizoen veel biljartplezier toe. 

 

  Met vriendelijke groet, 

  Sim Spit 

  Wedstrijdleider Persoonlijke Kampioenschappen Dagbiljart. 

     
         
            
        Pieter de Haan   
        Wedstrijdleider PK   
        Zwolle e.o.    
            
            
            

17. Financiële commissie. 

 

Naam 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
B. Kelderman       	G   H 
L.	Honigh	 	 	 G	 	 	 H	 	 	 H	 	
R.	Riemersma	 	 	 	 	 	 G	 	 	 H	 	
	

 



 

 

 

18. Bestuursverkiezing. 

Functie Naam In bestuur Gekozen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Voorzitter J. Westerbeek 24-6-2014 19-6-2018     G   H 
Secretaris I. Hollander 18-6-2019 18-6-2019      G   
Penningm. K. van Kuijk 22-4-2002 25-6-2012  X   X   A 
Wedstr.team R. Jongman 19-6-2018 19-6-2018     G   H 
Wedstr. PK P. de Haan 4-11-2002 25-6-2012  X   X   H 
Dagcomp.team A. Verhagen 18-6-2019 18-6-2019      G   
Dagcomp. PK S. Spit 18-6-2019 18-6-2019      G   
Automatisering P. Augustijn 1-7-2015 1-7-2015  G   X   H 

 

Periodiek aftredend zijn:  

Voorzitter:   J Westerbeek.   Wedstrijdleider avond:   R. Jongman.   Wedstrijdleider PK avond: P de Haan.                          
Automatisering: P.Augustijn.  (allen zijn herkiesbaar.) 

Aftredend is en niet herkiesbaar is:  

Penningmeester: K. van Kuijk. 

Het betuur stelt het volgende voor:  

De 4 bestuursleden (Westerbeek, Jongman, de Haan en Augustijn , te herbenoemen.  Waarbij aangemerkt moet  
worden dat dit de laatste termijn is van Piet de Haan.                                  

S. Spit te benoemen als penningenmeester. (tevens blijft hij ook wedstrijdleider PK’s dagcompetitie)  

Tegenkandidaten kunnen worden ingediend met inachtneming van artikel 12 lid 2 van de statuten.  

Artikel 12 lid 2: 

Tot uiterlijk 3 weken voor de districtvergadering waarin in bestuursvacatures dient te worden voorzien, kunnen door 
het districtsbestuur of door tenminste twee verengingen kandidaten worden gesteld. 

 

19. Rondvraag. 

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.                   


