
 

 

Beste biljartverenigingen, 

Acht bestuursvergaderingen dit seizoen. En veel agendapunten zijn gepasseerd, dito gespreks-

onderwerpen. 

Het bestuur is uitgebreid met 2 leden, de arbiters en de website. Dit is zeker een verbetering. 

Op 29 augustus 2015 2015 is in het snookercentrum Den Helder een biljartclinic georganiseerd. De 

aanwezige top van jeugdbiljarters vertoonden niet alleen hun kunnen, maar gaven ook uitleg. Juist 

het zelf proberen werd aangemoedigd.  

Op zaterdag 24 oktober 2015 behaalden 8 Biljartinstructeurs- B hun diploma. Zij willen hun opgedane 

kennis verder uitdragen binnen ons district. De reden is voornamelijk dat we ervan overtuigd dat 

mensen die met de biljartsport in aanraking komen meer zin en uitdaging behouden wanneer zij 

vanaf het begin goed begeleid worden. 

Op 2 november 2015 het secretarissenoverleg. Door de dikke mist waren er een beperkt aantal 

secretarissen. 

Op 21 maart jl. het voorzittersoverleg op 21 maart jl. Deze werd prima bezocht.                                            

Het was een constructief overleg. Hoe gaan we leden werven, een betere PR etc. waren enkele van 

de onderwerpen. Inmiddels is de vacaturetekst geplaatst voor een communicatiemedewerker. 

Sinds kort staat op de website ook een draaiboek voor finales. Zowel district –als wel gewestelijk. 

Op 3 september as. staat bij bv. Turnlust een biljartclinic gepland. 

Wat betreft de website. Sebastiaan de Bruin heeft aangegeven wegens privé-drukte een stapje terug 

te doen. We zoeken nog vervanging.  

Komende kerstvakantie wordt het Kerstscholierentoernooi georganiseerd. De doelgroep zijn de 

middelbare scholieren. Hier zijn er zo’n, schrik niet, 15.000 van. Een werkgroep is hiervoor 

geformeerd. We kunnen zeker nog hulp gebruiken. 

Het district in cijfers: 32 biljartverenigingen;  leden: 415; jeugd: 8; jeugdteams: 2; inschrijvingen PK: 

328; teams: 83; € 5,= leden: 155; recreanten aantal (teams): 48; avondteams: 83; recreantenteams: 9 

Jammer genoeg heeft biljartvereniging Breezand  besloten  zich op 30 april 2016 op te heffen. 

Kortom, het district bestaat vanaf 1 mei as. uit 31 biljartverenigingen. 

Vr. gr. Dick Lukasse, secr. 

 

  Verslag van de secretaris seizoen 2015 - 2016 


