Beste KNBB-leden in het district Noord West-Nederland,
Ik ben tot de ontdekking gekomen dat de houdbaarheid datum van mij als voorzitter van het district
is bereikt. Ik kan de motivatie om dingen te initiëren en in te passen in lopende processen niet meer
opbrengen. De circa acht jaar dat ik dit heb mogen doen, waren voor mij leerzaam en waardevol. Ik
heb zeer gedreven medebestuurders leren kennen. Zij wisten heel veel van hun tak van sport binnen
de biljartwereld en zij waren een vraagbaak voor mij die - als grote leek - de biljartwereld
binnenstapte.
Ik heb genoten van het organiseren van veel dingen waaronder het voorzittersoverleg, dat op het
advies van Dick Lukasse, onze onvolprezen secretaris, werd veranderd in een voorzitterssecretarissen overleg. Voor mijn opvolger ligt de aangename taak om deze bijeenkomsten nog meer
een overleg te maken, in plaats van het meedelen van de besluiten van het bestuur.
Ook kijk ik met plezier terug op de uitbreidingen van het bestuur met Paul Wansink/ Theo Sneekes
als contactmensen voor de arbiters, Jan Quak als recreantenconsul. Ook was en ben ik nog steeds
onder de indruk van de inzet van het duo Arnolda Kost en Piet Pols die naast de wedstrijdleiding P.K.,
ieder jaar heel veel tijd stoppen in het opstellen van het z.g. Bewaarnummer. Dat ik mocht werken
met Hans Cillissen en Jan Latenstein was bijzonder. Hans die in heel korte tijd verschrikkelijk veel kan
regelen en organiseren en Jan die nauwkeurig de penningen telde, boekte en die in het dagelijks
bestuur Dick en mij ondersteunde.
Naast het bestuur wil ik graag de inzet memoreren van Ruud Kaag, die naast zijn werkzaamheden
voor het Bewaarnummer de website up to date houdt; dank hiervoor. De reeds afgetreden
jeugdconsul Fons Dekker die met zijn tomeloze inzet probeerde de jeugd te interesseren voor het
biljarten mag hier zeker niet onvermeld blijven. De voorzitters van Wieringermeer ’85, Turnlust,
Sombroek Langedijk en De Liefhebber zijn voor het bestuur en dus ook voor mij van groot belang. Zij
maken, vaak onopgemerkt, heel veel mogelijk voor de biljartsport. Ik weet dat de lijst van voorzitters
die ons helpen nog langer moet zijn. Mijn excuses als ik u of uw voorzitter hier niet heb genoemd, dit
geldt eigenlijk voor alle mensen die ik niet met naam genoemd heb.

Dit stuk heb ik vooral voor mijn opvolger geschreven. Immers als u dit leest zult u
waarschijnlijk verbaasd zijn over de hulp en vakbekwaamheid die u gaan ondersteunen. Ik weet dat
95 % van het werk wat het bestuur moet doen door anderen dan mij werd gedaan. U vraagt zich
waarschijnlijk af wat ik dan wel deed. Van u wordt gevraagd dit geheel te coördineren en nieuwe
ideeën aan te dragen, zodat het bestuur aan de toekomst kan werken. Ik kan u verzekeren dat dit
kan zodat uw houdbaarheidsdatum nog ver weg ligt.
Dan wil ik de lijst met bedankjes compleet maken en wel om alle spelers/leden te bedanken. U gaf
mij een mooie periode in mijn leven en alhoewel dit volgens mij op dit moment niet in gevaar is, ga ik
op de ALV (15 mei a.s.) afscheid nemen. Wellicht dat in uw gelederen nu een gevoel is ontstaan,
dat hij of zij die ene persoon is, die ook een mooie periode met zoveel hulp wilt ontdekken. Dan bent
u degene die contact gaat maken met Dick Lukasse of met mij.
Iedereen bedankt,
Leo Onnekink
Voorzitter district Noord West-Nederland.

