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NOTULEN 2017, van de algemene ledenvergadering 
 

 
10 mei 2017, gehouden in het Dorpshuis te Warmenhuizen. 
 
Aanwezige bestuursleden: 
Leo Onnekink (voorz), Jan Latenstein (pm.), Dick Lukasse (secr.), Nico Kraakman (PK),  
Hans Cillissen (TC), Piet Pols (representatieve taken), Arnolda Kost (alg. lid; contactpersoon 
Den Helder), Fons Dekker (jeugdconsul), Paul Wansink (arbiters) 
 
Automatisering/ website): Ruud Kaag 
 
Afvaardiging CTR: Jan Kant 
Voorts aanwezig: ere voorzitter Ed Nebbeling en ere leden Jan Kant, Olof Sinnige en  
Arie Tesselaar;  
Voorts aanwezig: alle verenigingen m.u.v. bv. De Branding en Kaper (beiden zonder bericht); 
(redactie: later blijkt toch een lid van bv. De Branding aanwezig te zijn geweest en Kaper 
heeft afbericht gedaan (bijzondere reden)). 
 
Afwezig met bericht: ere voorzitter Jan Derksen, ere lid Joop Buis, lid van verdienste  
Mw. An de Boer; voorts Laura Schrijver. 
 

1. Opening door de voorzitter 
 

Voorzitter Leo Onnekink opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte 
welkom. Hij deelt mee dat dit wel eens een bijzondere vergadering zou kunnen worden.  
  
2. Huldigen – Jubilarissen – Nationaal kampioenen  

 
De voorzitter legt uit dat er geen speciale jubilarissen etc. te vieren zijn. Wel verteld hij 
dat Nico Kraakman na ruim 40 jaar actief te zijn in ons bestuur afscheid gaat nemen. 
(Op dit moment komt de familie van Nico binnen en neemt plaats aan de hiervoor hier 
voor gereserveerde tafel) 
De voorzitter wijst alle aanwezigen op Nico’s kwaliteiten, w.o. de rust en Nico nog nooit 
zenuwachtig heeft gezien. 
Voor alle inspanningen wordt Nico benoemd tot erelid van het district NWN en ontvangt 
hiervoor een oorkonde met attentie. Mevr. Kraakman ontvangt een mooie bos bloemen. 
 
Hierna komt burgemeester Cornelisse van de gemeente Langedijk binnen.  
De burgemeester roemt in zijn toespraak Nico’s lange staat van dienst v.w.b. het 
vrijwilligerswerk en dan met name wat hij voor de biljartsport in Langedijk en het district 
NWN heeft gedaan.  
Hiervoor wordt Nico benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje Nassau; de burgemeester 
spelt hem de hiervoor bijbehorende versierselen op.  
Mevrouw Kraakman krijgt een prachtige bos bloemen. 
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(als verrassing hebben de kleindochters van Nico een speciale taart voor hem gebakken 
die door de familie aangesneden wordt) 
Hierna wordt er een toost uitgebracht op de benoeming van Nico.  
 
De voorzitter meldt dat bij de aanwezige vanavond nog iemand is die een Koninklijke 
Onderscheiding heeft gekregen, nl. Wil Datema. Applaus volgt. 
 
Na deze festiviteiten wordt de vergadering vervolgd en verwelkomd de voorzitter ere 
voorzitter Ed Nebbeling en de ereleden Jan Kant, Olof Sinnige en Arie Tesselaar en de 
afvaardigingen van de diverse commissies. 

 
3. Behandeling van de notulen ALV 11 mei 2016 
Deze zijn met de uitnodiging meegestuurd en worden doorgenomen.  
Aanvulling secretaris: 
Onder agendapunt 4. Opvolger van Sebastiaan de Bruin (automatisering/ website) wordt 
Hans Cillissen die zich hiervoor aangemeld heeft. Applaus volgt. 
Onder agendapunt 4. Ruud Schigt wordt niet de opvolger van Nico als wedstrijdleider PK. 
 
Opmerkingen vanuit de vergadering: 
- Pagina 3, onder Verslag kascontrole commissie: 
‘Geen regelmatigheden’ moet zijn ‘geen onregelmatigheden’; 
- Pagina 6, onder 11. Verslag jeugdconsul en automatisering/ website:  
‘er hebben zich tegenkandidaten gemeld’ moet zijn ‘er hebben zich geen tegenkandi-
daten gemeld’. 
- Pagina 8, onder 15. Jubilea bij clubleden: ‘leveren’ moet zijn ‘leven’. 
 
Voor het overige worden de notulen goedgekeurd. 
 
(Nadat deze correcties zijn bijgewerkt worden deze op een later moment ondertekend 
door de voorzitter en secretaris) 

 
4. Ingekomen stukken, mededelingen  
Ingekomen stukken: geen. 
Mededelingen:  
- Zie voor afberichten hiervoor. 
- M.i.v. 19 april jl. is bv. Tabula opgeheven. De spelers zijn naar bv. Kaper overgegaan. 
Geen 31 verenigingen in het district, maar 30.  
- In bestuur is afgesproken dat wanneer bij de uitnodigingen van het algemeen libre 
kampioenschap de nummer 1 verhinderd is, automatisch nr. 2 van die klasse gevraagd 
wordt. 

 
5. Jaarverslag secretaris 
Dit verslag is met de uitnodiging meegestuurd.  
 
 

 

 

 
  Verslag van de secretaris seizoen 2016 - 2017 
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Beste biljartverenigingen, 

Negen bestuursvergaderingen dit seizoen. Veel agendapunten zijn de revue gepasseerd en dito 

gespreksonderwerpen. 

Wegens drukke privé-drukte had Sebastiaan de Bruin al eerder aangegeven v.w.b. werkzaamheden 

voor de website een stapje terug te willen doen. Hans Cillessen heeft aangeboden deze werkzaam-

heden in 2017 over te willen nemen. Hulde! 

Op 10 september 2016 is bij Turnlust in Den Helder een biljartclinic georganiseerd. De aanwezige 

biljarters vertoonden niet alleen hun kunnen, maar gaven ook uitleg. Juist het zelf proberen werd 

aangemoedigd.  

Woensdag 14 december heeft een afvaardiging van ons districtsbestuur overleg gehad met het 

KNBB-hoofdbestuur in Nieuwegein. Dit omdat wij, het districtsbestuur, het gevoel hadden niet 

voldoende serieus genomen te worden. Naast communicatie werden de onderwerpen jeugd, 

recreanten, contributies en arbiterscursussen besproken. Het was een constructief overleg.  

Zat. 7 januari werd o.l.v. jeugdconsul Fons Dekker in Markt 18 een jeugdtoernooi georganiseerd.            

12 jeugdigen verschenen aan de tafels. We willen dit toernooi jaarlijks laten terugkeren. 

Daarnaast heeft het districtsbestuur diverse activiteiten ontplooid om de jeugd aan de biljarttafel te 

krijgen. In de RSG Wiringherlant in Wieringerwerf werd zelfs voor 3 maanden een biljart geplaatst, 

waar o.l.v. onze voorzitter aan een aantal leerlingen de beginselen van de biljartkunst bijbracht.  Zelfs 

Jop de Jong, jeugdkampioen biljartartistiek, heeft in Wieringerwerf een demonstratie uitgevoerd. Op 

het Jan Arentsz college in Noord Scharwoude kwam zelfs Sam van Etten zijn kunsten vertonen. Dit in 

de plaats van het Kerstscholierentoernooi. 

Zaterdag 28 januari 2017 werd het 40-jarig jubileum van bv. Turnlust in De Draaikolk groots gevierd. 

Driebandenspecialist Dick Jaspers speelde o.m. een partij tegen ‘onze’ Ton Beemsterboer. Daarna 

verzorgde Dick Jaspers nog een demonstratie met leuke trick-shots. Na deze inspanning stond een 

buffet klaar. Het was een prachtige verzorgde dag. 

Op 27 februari jl. is het voorzittersoverleg gehouden. Ook de secretarissen waren hierbij welkom. 

Deze werd prima bezocht. Het was een levendig overleg. Hoe proberen we (jeugd)leden werven, 

arbiters, consumpties, evaluatie site, teams, waren enkele van de onderwerpen.  

Zaterdag 1 april jl. is het teamleiderstoernooi van de recreanten in de Cultuurschuur in 

Wieringerwerf georganiseerd. 10 teamleiders waren aanwezig. Het was een gezellige dag. 

Diverse gesprekken zijn er met de recreanten vereniging 4-tallen 60+ Noordkop (Schagen) gevoerd 

om in het nieuwe seizoen te komen tot één recreantencompetitie. Het ziet er positief uit. Dit 

onderwerp staat op de agenda van de ALV. 

En zo het er nu naar uitziet neemt Nico Kraakman, na ruim 40 jaar zeer actief te zijn in ons district, 

afscheid. Het positieve aan dit afscheid is dat een energieke, actieve jongeling heeft aangemeld om 

zijn taak over te nemen, nl. Jim Anneveldt. Jim wordt op de ALV aan u voorgesteld. 

Daarnaast is er door diverse districtsbiljarters op nationaal niveau prima gepresteerd:                      
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Twan Vriens, libre klein 1e klasse jeugd: 3e  

Dennis Hoogland, libre klein hfd. Klasse jeugd: 4e 

Rob Kok, 1e kl. (anker kader) 38/2: 3e 

Joop Roelands, libre klein overgangsklasse: 5e 

Hans Beekes, 2e kl. libre: 4e 

Pieter v.d. Geest, anker kader 57/2, hoofdklasse: 7e 

Pieter v.d. Geest, libre groot 1e klas: 6e 

Willem Hummel, libre klein topklasse: 8e  

John Nolten, 4e klas bandstoten: 7e  

Het district in cijfers: 31 biljartverenigingen;  leden: 392; jeugd: ; jeugdteams: 2; inschrijvingen PK: 

315; teams: 80; € 5,= leden: 115; recreanten aantal (teams): 78; avondteams: 83; recreantenteams: 

15 

Vr. gr. Dick Lukasse, secr. 

 
Aanvulling secretaris: 
Ed Cornelissen, 3e kl. bandstoten: 6e  
Tom Slikker, jeugd: drie banden groot, 3e;  drie banden klein: 2e; ook heeft Tom begin 
mei 2017 meegedaan aan het Europees kampioenschap in Brandenburg. 
 
En zoals eerder gezegd, op dit moment bestaat het district nu uit 30 biljartverenigingen.  
 
6. Financieel verslag en begroting door de penningmeester 
 
De bijbehorende stukken zijn met de uitnodiging meegestuurd. 
Penningmeester Jan Latenstein geeft een korte weergave weer van het jaar 2016 – 2017 
en de verwachting van de begroting 2017 – 2018. 
Hij benoemt dat er wegens extra uitgaven van o.a. de representatiekosten (door clinics) 
een licht negatief saldo is ontstaan van € 450,=. Daarom is het voorstel komend jaar de 
indexering van 2% toe te passen. Dit wordt aangenomen. 
 
- Verslag kascontrole commissie. 

Laura Schrijver heeft zich afgemeld. Jan Willem Dekker voert het woord. Op 13 april 
jl. heeft de kascontrolecie. de boeken gecontroleerd, waarbij geen 
onregelmatigheden zijn geconstateerd. De commissie verzoekt dan ook de 
penningmeester te dechargeren. 
De vergadering stemt hiermee in met applaus. 
De voorzitter zegt voortaan graag het woord goedkeuring te gebruiken i.p.v. te 
dechargeren. 
Een aantal personen zijn hierop tegen omdat dechargeren een gebruikelijk benaming 
hiervoor is. 
 

- Aanwijzing kascontrole commissie 2016 – 2017. 
Laura Schrijver van bv. De Liefhebber (2e keer) 
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Nieuw: Bertus Biersteker (bv. De Vriendschap) 
Reserve: Aad Weijers (bv. Tot Ons Genoegen) 

 
      7. Verslag wedstrijdleider PK 

De wedstrijdleider vond het een indrukwekkend mooi seizoen. Voorts bedankt hij 
iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen.  
Voor 1 juni as. de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen naar Nico Kraakman sturen. 
Formulieren hiervoor op de website. Ook de aanmeldingen voor de 5e en 6e klas 
voor 1 juni. Nico wijst erop dat het wedstrijdformulier, na afloop finale, volledig 
ingevuld naar de wedstrijdleider toegestuurd moet worden. Geen foto’s van verslag 
o.i.d. 
Voorts hoopt Nico dat er vanuit de nog te spelen nationale finales een kampioen 
voortkomt. 

- Ook voor het nieuw op te zetten dag-biljarten kan ingeschreven worden. 
- Op de agenda staat ook het mogelijk maken bij finales van het verlagen van het 

aantal caramboles met 10%; dit i.v.m. lange wedstrijd/avonden. Hierover ontstaat 
discussie. Het voorstel wordt teruggetrokken en op de agenda van het voorzitters-
secretarisoverleg geplaatst. 

- Voorts het voorstel van het invoeren van maximaal 60 beurten bij finales driebanden. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 

- Voorstel invoering kader 38/2 4e klas in het nieuwe seizoen. Akkoord, men kan zich 
hiervoor inschrijven. Leden van BCS willen aan het begin van het nieuwe seizoen 
uitleg geven van de bijbehorende wedstrijdregels. 
  

       8. Verslag wedstrijdleider TC 
   

Jaarverslag wedstrijdleider teamcompetitie 

Het seizoen op districtsniveau zit er weer op.  
Er hadden zich in totaal  99 teams aangemeld verdeeld over alle klassen. 
Helaas hebben zich tijdens het seizoen 2 teams teruggetrokken waarover straks meer. 
In de B1- en in de C1 klasse waren er geen poules en dus plaatsen zich de eerste drie teams voor het 
gewest. In de overige klassen werd met twee poules gespeeld zodat daar op districtsniveau nog 
beslissingswedstrijden noodzakelijk waren. Deze wedstrijden zijn inmiddels allen gespeeld. 
Hieronder een opsomming van de districtskampioenen 
 
B1   1. BIOS 1 –  2. Woud 1 –  3. Ons Genoegen 1                   
 
B2   1. De Branding 3 –  2. Ons Genoegen 3 –   3. SDS 2               
 
C1   1. Sombroek 2  –  2. MBSOV 2 –  3. De Liefhebber 3          
 
C2   1. DNO'86 2 –   2. Sombroek 4 –  3. H.N.K. 1               
 
C3   1. DKB/ Pr. Maurits 1 –  2. Royal –   3. De Vriendschap 4 
 
Recreanten  1. Turnlust 7 – 2. Sombroek 10 –  3. Sombroek 7 
 
Het afgelopen seizoen is er gespeeld met een nieuw punten systeem dat aansloot op het 
gewestelijke en nationale puntensysteem 
Deze wijziging werd niet alom gewaardeerd hetgeen mij en het bestuur heeft doen besluiten 
wederom terug te keren naar het 7 punten systeem (met bonuspunt) 
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Uit het terug trekken van teams hebben we moeten concluderen dat de inschrijvingen voor teams 
eveneens een kleine wijziging ondergaan. Voor komende seizoen is het niet meer mogelijk om met 3 
spelers een team te vormen. Een vierde vaste speler is verplicht evt. aangevuld met reserves welke 
maximaal 4 wedstrijden mogen spelen indien zij in dezelfde klasse uitkomen. 
Bovenstaande punten zijn in het voorzittersoverleg behandeld en aanvaard en zijn niet meer 
discutabel. 
 
Uiteraard zijn er weer nieuwe tabellen gelanceerd door de CBC. Verwittig u in biljartpoint  van het te 
maken caramboles. 
Tevens wederom het verzoek aan de secretarissen van de verenigingen het ledenbestand , van de 
teamleiders in het bijzonder, bij te werken telefoonnummer en e-mail adres zijn hier zeer belangrijk. 
 
De nieuwe inschrijvingen voor komend seizoen dienen uiterlijk 1 juni in mijn bezit te zijn. 
Hierna zal ik beoordelen of de teams aan de gestelde eisen voldoen en vanaf 15 juni in biljartpoint 
invoeren. Hierna zijn er geen wijzigingen meer mogelijk 
 
Ik wens een ieder een prettige zomerstop en de teams welke nog in gewest of nationaal uitkomen 
veel succes in de vervolg wedstrijden. 
 
Wedstrijdleider teams, 
 
Hans Cillessen 
 
9. Verslag commissies Arbitrage 
 
Secretaris Paul Wansink: 
De 2e oproep voor deelname aan arbiterscursussen was pas succesvol; na ook nog het 
voeren van diverse telefoontjes. 
Op 29 april jl. zijn acht 1* (clubarbiters) geslaagd en op 6 mei jl. zes 2* (district arbiters). 
Ik wil de voorspelers, die noodzakelijk zijn voor deze cursussen, bedanken voor hun inzet en 
ook de vereniging Sombroek Langedijk voor het gebruik van hun prachtige locatie. Applaus 
volgt. 
Totaal nu 41 club- en 25 district arbiters.  
 
Verslag voorzitter arbitragecommissie 
 
Hier staat een blije voorzitter van de arbiterscommissie voor u. Of dat komt omdat ik in de vorige 
A.L.V.  mijn ongenoegen uitsprak over enkele zaken , wat niet eenieder op prijs stelde, dat weet ik 
niet maar het is wel zo dat het seizoen 2016 – 2017 perfect verlopen is. Ik uit mijn ongenoegen als 
daar reden voor is, maar ben ook zo sportief dat als het goed gaat ook melding van te maken. 
 
De arbiters, ik noem ze wel eens ‘mijn mensen’ hebben een prima prestatie geleverd wat betreft de 
arbitrage in het seizoen '16 – '17. Het is vlekkeloos verlopen door hun inzet en het tijdig aangeven 
van veranderingen uit de verenigingen, dat zijn juist die kleine dingen wat het maakt dat het prettig 
werkt met elkaar. Nu enkele cijfers wat er zoal door arbiters van het district en niet te vergeten 
clubarbiters (die zijn ook zo belangrijk) gepresteerd is. 
 
Afgelopen arbitrage jaar zijn er 30 wedstrijden gespeeld, en die zijn geleid door 112 district arbiters 
plus 112 club arbiters. Wat inhoud dat het corps arbiters, dat bestaat uit 2 gewestelijke arbiters en 
17 district arbiters plus 2 clubarbiters, die in het corps meedraaien gemiddeld per arbiter 8 x 3 dagen 
arbitreren, dus 24 maal aanwezig dienen te zijn wat neerkomt op een kleine maand inzet. 
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Zo geef ik u een idee wat de arbiters voor u als club en voor de K.N.B.B. betekenen. 
Er zijn dit seizoen nog twee wedstrijden te gaan namelijk op 18 mei de recreanten in De Liefhebber 
te Warmenhuizen en de gewestelijke finale C 2 in het Snooker Centrum te Den Helder. 
 
Theo Sneekes, 
voorzitter  Arbiterscommissie  N.W.N. 
 
PAUZE 
 
10. Verslag jeugdconsul 
 
Dit jaar zijn we in weer in samenwerking met West-Friesland begonnen met de teamwedstrijden. De 
enige jeugdvereniging in ons district, jbv De Liefhebber, heeft met 2 teams het opgenomen tegen      
1 team van Horna. Winnaar van deze competitie werd Horna gevolgd door De Liefhebber 2. Deze 
beide teams zijn geplaatst in de nationale finale op 27 en 28 mei in Zevenbergen. Als u in de 
gelegenheid bent kunt er gerust gaan kijken. Aanvang beide dagen 11.00uur 
Vorig jaar september is er op het Wiringherlant college in Wieringerwerf een biljarttafel geplaatst. De 
jeugd heeft hier op een speelse wijze kennis kunnen nemen van het biljartspel. Op de school is dit 
zeer positief ervaren. In hun vrije tijd konden zij ook les krijgen van Leo Onnekink. Hier maakten ca 5 
leerlingen gebruik van. Mede vanwege het ontbreken van een plaatselijke jeugdvereniging is er 
slechts één jongen aan het biljarten geraakt. 
De kosten hiervan zijn geheel gedragen door het district. 
Op het Jan Arents College in Zuid Scharwoude is vorig jaar een kennismaking les voor drie klassen 
gehouden. Hier werd door Sam van Etten, oud leerling van het Jans Arents, een demonstratie 
verzorgd. De aanpak hiervan liet iets te wensen over, waardoor vermoedelijk, het enthousiasme 
enigszins werd getemperd. Twee weken geleden moesten wij een demonstratie op deze school, 
afzeggen, door onverwachte gebeurtenissen. Er wordt gezocht naar nieuwe geschikte data. Wij 
vermoeden dat door te leren van de lessen uit het verleden, wij in staat zijn om betere resultaten te 
behalen.  
      
Afgelopen januari hebben wij vanuit het district een eerste jongeren toernooi georganiseerd in Markt 
18 te Schagen. Deze eerste keer op wat kleinere schaal. Maar het toernooi is zeker geslaagd geweest 
en voor herhaling vatbaar. Volgend jaar willen wij daarom dit toernooi wéér gaan houden. Nu echter 
met een uitgebreidere deelname. Omdat wij als bestuur het niet alleen kunnen, verwacht ik van 
iedere vereniging minimaal 1 jeugdlid hiervoor in te laten schrijven. Dit moet toch niet te veel 
gevraagd zijn? De deelnemer hoeft geen lid te zijn van een vereniging of KNBB. Het toernooi wordt 
gehouden vermoedelijk weer in markt 18 te Schagen. Er zal onderscheid worden gemaakt tussen 
beginners en gevorderden. 
De uitnodiging volgt eind van dit jaar via uw secretariaat. 
 
Fons Dekker, 
jeugdconsul 
 
11. Verslag automatisering website 
 
Hans Cillessen en ook Ruud Kaag hebben geen nieuws te melden. 
De voorzitter roemt Ruud die heel snel de aangeleverde stukken plaatst op de site. Applaus 
volgt. 
 
12. Verslag commissie toezicht reglementen 
 
Voorzitter Jan Kant heeft geen nieuws te melden. 
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Voorzitter Leo Onnekink vindt dit uiteraard een goed bericht en geeft de vergadering aan dat 
wanneer u iets te melden heeft, dit niet achter te houden, maar het bestuur te laten weten. 
 
13. Bestuursverkiezing 
 

- Wedstrijdleider PK: Als opvolger van Nico Jim Anneveldt te benoemen. Dit wordt 
onder applaus aangenomen. De voorzitter is blij met een jong gezicht. (Nico gaat 
samen met Jim het komend seizoen begeleiden) 

- Jeugdconsul: Fons Dekker te benoemen. Dit wordt onder applaus aangenomen. Fons 
wil graag hulp bij het organiseren van wedstrijden etc. 

- Penningmeester: Jan Latenstein her te benoemen.   Dit wordt onder applaus 
aangenomen. 

- Secretaris: Dick Lukasse her te benoemen. Dit wordt onder applaus aangenomen. 
Dick deelt mee dat dit zijn laatste termijn wordt. 

- Voorzitter: Leo Onnekink wil uiterlijk over 3 jaar definitief stoppen. 
 
(Red. T.a.v. de bovengenoemde functies hebben zich geen tegenkandidaten gemeld) 
 
14. Jubilea bij clubleden (voorstel Laura Schrijver, Olof Sinnige, Niek Ligthart, Olof 
Sinnige) 
 
Dit voorstel is met de uitnodiging meegestuurd. 
De voorzitter is blij met dit goede hanteerbare stuk. Het gaat om KNBB-leden. 
 

- Het eerste jubileum is bij vijfentwintig jaar lidmaatschap van de KNBB. Daarbij wordt 

uitgereikt een zilveren draagspeld;  

 

- Aan leden die veertig jaar lid zijn van de KNBB wordt een oorkonde, met vermelding 

van de waardering voor het langdurige lidmaatschap, uitgereikt;  

 

- Bestuursleden die vijfentwintig jaar gefunctioneerd hebben in het districtsbestuur 

ontvangen ook een oorkonde van waardering;  

 

- Voor bestuursleden die veertig jaar in het districtsbestuur hebben gefunctioneerd zal 

het dan zittende districtsbestuur passende maatregelen nemen die de grote 

waardering voor de jubilaris tot uitdrukking tot brengen.  
 
De club is verantwoordelijk voor het melden. 
De voorzitter zegt beschaamd te moeten meedelen dat hij vanavond om 19.55 uur gehoord 
heeft dat Jan Latenstein 25 jaar uitmaakt van het districtsbestuur. 
Hier wordt zeker nog aandacht aan gegeven. 
  
15. Nieuws van de recreantencompetitie 
 
De voorzitter meld dat er een akkoord bereikt is met de recreantenvereniging Noordkop 60+. 
Met dat met ingang van het nieuwe seizoen gestart wordt me 1 recreantencompetitie met ca. 
41 teams. De vergadering gaat akkoord dat er een recreantenconsul wordt benoemd in het 
bestuur. Jan Quak wordt het aanspreekpunt hiervoor; Jan kan vanavond helaas zelf niet 
aanwezig zijn. 
De voorzitter legt uit dat de opdracht vanuit de KNBB is dat er in 3 jaar het inschrijfgeld naar 
€ 13,= groeit. 
Het aankomend seizoen wordt dit € 9,=. De vergadering gaat akkoord. 
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16.  Rondvraag. 
 
Gerard Lenting: 

- vraagt de wedstrijdleider teams Hans Cillessen het gewest het verzoek te doen 
voortaan 2 arbiters mee te nemen naar een gewestelijk teamkampioenschap. Hans gaat dit 
verzoek voorleggen. 

- bij De Liefhebber worden veel wedstrijden georganiseerd, dus wordt er veel van de 
clubarbiters gevraagd. Vraagt daarom aan arbiterscommissie om meer district arbiters te 
leveren. Paul Wansink gaat dit bekijken. 
 
Piet Vonk: 
Heeft problemen met de verplichtte 4 personen per team. Bv. Maurits is een kleine 
vereniging en heeft max. 3 personen per team.  
Reactie TC leider Hans Cillessen: advies om in 2 klassen in te schrijven. 
Ben Rozie:  

- Jubilea hoe te regelen? 
Reactie voorzitter: opgaaf hiervoor moeten vanuit de verenigingen komen. 

-voorts zegt Ben een compliment aan het district te willen geven voor het leiden van 
gewestelijke wedstrijden. Is onlangs bij de Viaanse Molen geweest en dit was geen succes. 
Reactie Gerard Lenting: heeft daarentegen wel goeie ervaringen daar. 
Theo Sneekes: 
Arbiters die stoppen graag doorgeven aan coördinator Alie Sneekes en Paul Wansink, zodat 
de arbiters lijst up to date blijft. 
Fred Augustijn: 
Bestellen van een districtsvlag? 
Reactie: via penningmeester Jan Latenstein (vlag kost € 60,=) 
Piet Kost: 
Ranglijsten graag vermelden op de site. 
Reactie: zijn al geplaatst. 
Dick Lukasse:  

- Doet wederom een oproep aan de verenigingen om het ledenadministratie-systeem 
‘Renflex’ up to date te houden. Zie mijn.knbb.nl . Dit voorkomt fouten. 
 
18. Sluiting. 
 
De voorzitter bedankt het voltallige bestuur voor hun inzet het afgelopen jaar. Applaus volgt. 
Sluit ca. 22.15 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en prettige 
vergadering. Voorts wenst hij iedereen een prettige vakantie en tot ziens in het nieuwe 
seizoen. 
   

De voorzitter,     de secretaris, 
 
 
 
L.M. Onnekink     D.J. Lukasse 

       


