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Notulen Algemene Ledenvergadering KNBB District Zwolle e.o., 
gehouden op dinsdag 26 oktober 2021, 

 

1.Opening/voorwoord. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom 
in het bijzonder ons erelid de heer Hulleman en lid van verdienste de 
heer Verhaar. 

Ter nagedachtenis aan onze leden die in de afgelopen tijd zijn overleden 
wordt een minuut stilte in acht genomen. 

Met kennisgeving zijn afwezig de ereleden de heren Schonewille en 
Wemmenhove en lid van verdienste de heer A.G. Bergman, de 
bestuursleden de heer P. Augustijn en mevr. I. Hollander van de 
financiële commissie mevr. B. Gelderman en de heer R. Bakker en de 
verenigingen De Wenning, De Pol, De IJssel, De Bleistarte, Hoonhorst, 
S.M.R., De Koetsier, Tholen. 

Zonder kennisgeving zijn afwezig de verenigingen BV ’t Centrum, 
B.V.V.’94, de Schout, BV Ens, BV de Mug, de Poedel, de Wiekslag, 
H.Z.W., K.B.C.1911, Ons Genoegen, de Tump, U.B.C.2016, V.A.G., 
Z.B.C., de Boerhoorn. De voorzitter zegt dat het op prijs wordt gesteld 
dat de verenigingen aanwezig zijn, maar het wordt ook prijs gesteld dat 
de verenigingen als ze niet aanwezig kunnen zijn, zich dan ook 
afmelden. 

2. Mededelingen. 

De site van Biljart Prof. Werkt niet optimaal, alleen de wedstrijdleiders 
kunnen in het systeem werken en het overzicht beperkt zich tot de 
activiteiten van een vereniging. De totale eindstand komt wel op de 
website van het district en iedere speler krijgt bericht. Er wordt gewerkt 
aan een nieuw systeem wat de naam krijgt van KNBB Pk score. De 
contributieverhoging van KNBB Carambole is in verband met de corona 
uitgesteld maar in het seizoen 2021-2022 gaat de verhoging wel in. Het 
kledingreglement is gewijzigd, zo is o.a. nu een nette spijkerbroek wel 
toegestaan. De vereniging bepaalt het kostuum van de vereniging en 
een team dient uniforme kleding te dragen. 
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3. Notulen jaarvergadering 17 november 2020. 

De notulen worden zonder verdere op-of aanmerkingen door de 
vergadering goedgekeurd. 

 

4. Ingekomen stukken. 

Geen ingekomen stukken. 

 

5. Jubileum bokaal. 

Door de corona wordt er geen bokaal uitgereikt. 

 

6. Muldertrofee. 

Door de corona wordt er geen trofee uitgereikt. 

 

7. Jaarverslag secretaris. 

Aan het verslag is een ledenoverzicht toegevoegd en de voorzitter merkt 
op dat het leden aantal iets is afgenomen vanaf begin corona en heden. 
Het jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd met dank aan 
de secretaris. 

 

8. Jaarverslag penningmeester kalenderjaar 2020 en begroting 
2022. 

Het jaarverslag wordt door de vergadering zonder op-of aanmerkingen 
goedgekeurd en ook de begroting wordt goedgekeurd met dank aan de 
penningmeester. 
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9. Verslag financiële commissie. 

De heer R.K. Bakker en mevr. B. Gelderman hebben de financiële 
administratie gecontroleerd en in orde bevonden. In 2021 heeft de heer 
Bakker nog een controle uitgevoerd en de financiële administratie in 
orde bevonden. En de commissie stelt de vergadering voor het bestuur 
decharge te verlenen. 

 

10. Decharge Districtsbestuur. 

De vergadering verleent het districtsbestuur decharge. 

 

11. Verslag wedstrijdleider teamcompetitie 2020-2021. 

Er worden nog enkele prijzen uitgereikt n.a.v. behaalde 
kampioenschappen. De voorzitter zegt dat de uitreiking van deze prijzen 
in het vervolg in de algemene ledenvergadering zullen plaatsvinden. Het 
verslag wordt door de vergadering goedgekeurd met dank aan de 
wedstrijdleider Rinus Jongman. 

 

12. Verslag wedstrijdleider P.K.-wedstrijden. 

Hierbij wordt door de Piet de Haan opgemerkt dat in Biljart Prof. alleen 
de thuiswedstrijden getoond worden. Het verslag wordt door de 
vergadering goedgekeurd met dank aan de wedstrijdleider Piet de Haan. 

 

13. Verslag jeugdconsul 2020-2021. 

Er is geen jeugdconsul en ook geen jeugd in ons district maar dat is een 
landelijk probleem. Dus geen verslag. 
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14. Verslag arbiter coördinator. 

Gjalt Kootstra moest wegens privéomstandigheden stoppen met zijn 
werkzaamheden en het werd overgenomen door Fred Verbaan. Het plan 
om meer arbiters aan de tafels te krijgen is niet haalbaar gebleken en 
dus wordt er terug gevallen op het “oude” plan. 

 

Regeling inzet arbiters 

Dagbiljart: 

District finale: per tafel 1 districtsarbiter, 1 clubarbiters en 1 clubschrijver. 

Gewestelijke finale: per tafel 1 districtsarbiter, 1 clubarbiter en 1 
clubschrijver. 

Nationale finale: per tafel 2 districtsarbiters, 1 clubschrijver. 

 

Avondbiljart: 

District finale: per tafel 1 districtsarbiter, 1 clubarbiter en 1 clubschrijver. 

Gewestelijke finale: per tafel 1 districtsarbiter, 1 clubarbiter en 1 
clubschrijver. 

Nationale finale: per tafel 2 districtsarbiters, 1 clubschrijver. 

 

Voorwedstrijden gemengd kader: 

Per tafel 1 districtsarbiter, 1 clubarbiter en 1 clubschrijver. 

G. Kootstra 

Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd met dank aan de 
heer  

F. Verbaan. 
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15. Verslag Dagbiljart teamcompetitie. 

Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd met dank aan de 
wedstrijdleider Ad Verhagen. 

 

16. Verslag Dagbiljart P.K. wedstrijden. 

Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd met dank aan de 
wedstrijdleider Sim Spit. 

 

17. Verkiezing financiële commissie. 

De aftredende en herkiesbare leden L. Honigh en R. Riemersma worden 
herkozen 

 

18. Bestuursverkiezing. 

De heer Albert Ras van H.G.L. merkt op dat er wel veel leden van het 
bestuur thans aftredend zijn en indien niet herkiesbaar levert dit wel 
problemen op voor een goede voortgang binnen het bestuur en het 
vervullen van de vacatures. De voorzitter is het hiermee eens zal in de 
bestuursvergadering dit aan de orde stellen en aftredend schema te 
herzien. 

Aftredend en herkiesbaar zijn J. Westerbeek-voorzitter, R. Jongman-
wedstrijdleider avond competitie, P. de Haan-wedstrijdleider pk-avond 
en P. Augustijn -automatisering. Allen zijn herkiesbaar. De vergadering 
gaat akkoord met het herkiezen van deze bestuursleden. De voorzitter 
zegt dat dit de laatste termijn is van P.de Haan die na deze periode van 
drie jaren zal stoppen, in deze periode moeten we dus op zoek naar een 
vervanger. 

De penningmeester K.van Kuijk is aftredend en niet herkiesbaar. De 
voorzitter dankt de heer Klaas van Kuijk voor zijn prima werk als 
penningmeester die hij 20 jaren heeft gedaan en die jaren heeft hij veel 
betekent voor het district (en ook voor HGL) we zullen hem missen in 
het bestuur, hij had de zaken altijd prima op order. Het bestuur stelt de 
vergadering dan ook voor om de heer K. van Kuijk te benomen tot erelid 
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van de KNBB-district Zwolle e.o. Onder luid applaus wordt dit door 
vergadering bekrachtigd.  

De heer Klaas van Kuijk is blij verrast en dankt de vergadering voor 
deze benoeming. Er werd hem in de diverse gewestelijke vergaderingen 
die hij bezocht dikwijlsgevraagd “hoe doen jullie het toch”, door gewoon 
nuchter te blijven antwoorde hij dan. Hij geeft met goed gevoel dat hij 
een goede financiële situatie achterlaat zijn taak over aan Sim Spit. 

 

Het kersverse erelid van de KNBB-district Zwolle eo. Klaas van Kuijk ontvangt van Jan 
Westerbeek een boeket bloemen 

De vergadering gaat akkoord met de benoeming van S. Spit als 
penningmeester. 

Zoals al eerder opgemerkt moest Gjalt Kootstra stoppen met zijn functie 
van arbiter coördinator. Gjalt Kootstra heeft vele jaren deze functie 
gedaan en de voorzitter dankt hem voor het goede werk dat hij heeft 
gedaan en hij stelt de vergadering voor om Gjalt Kootstra te benoemen 
tot lid van verdienste van de KNBB-district Zwolle e.o. De vergadering 
geeft door middel van een luid applaus aan hiermede akkoord te gaan. 
Gjalt geeft in zijn dankwoord aan dat hij verrast is door deze benoeming 
en dat hij helaas wegens privéomstandigheden moest stoppen. 
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Gjalt Kootstra wordt door Jan Westerbeek benoemd tot lid van verdienste van de KNBB-
district Zwolle eo  

 

Erelid Klaas van Kuijk en lid van verdienste Gjalt Kootstra van de KNBB-district Zwolle eo 
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19. Rondvraag. 

De heer Johan Mansier vraagt of de competitie wel doorgang zal vinden 
gezien de corona ontwikkelingen. De voorzitter zegt dat er geen 
signalen zijn dat de binnensport zal worden stopgezet. De heer E. 
Hulleman dankt het bestuur voor het vele en in deze tijd ook moeilijke 
werk en hij dankt speciaal de heer Klaas van Kuijk voor zijn bijzondere 
goede werk wat hij gedaan heeft als penningmeester van het district, 
ook dank hij Gjalt Kootstra voor het goede werk als arbiter coördinator 
en hij wenst Sim Spit veel succes in zijn functie als penningmeester. 

 

20. Sluiting.  

De voorzitter sluit deze toch wel bijzondere vergadering. Deze 
vergadering gaat als een vergadering zonder pauze in de boeken. Hij 
wenst allen een goede voortzetting van de competitie. 

 

Uw notulist, 

Rens Jager. 
 


