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NOTULEN 2018, van de Algemene Ledenvergadering 
 

 
16 mei 2018, gehouden in De Draaikolk, Den Helder 
 
Aanwezige bestuursleden: 
Leo Onnekink (voorz), Jan Latenstein (pm.), Dick Lukasse (secr.), Hans Cillissen (TC), Piet 
Pols (representatieve taken), Arnolda Kost (alg. lid; contactpersoon Den Helder), Fons 
Dekker (jeugdconsul), Theo Sneekes (arbiters), Jan Quak (recreanten) 
 
Afvaardiging CTR: Jan Kant, Arie Dick Muntjewerf 
Voorts aanwezig: erevoorzitters Ed Nebbeling en Jan Derksen; ere leden Jan Kant, Nico 
Kraakman en Olof Sinnige;  
Voorts aanwezig: alle verenigingen m.u.v. bv. De Branding (zonder bericht) 
 
Afwezig met bericht: ere lid Joop Buis, lid van verdienste mw. An de Boer en redactie 
Bewaarnummer/ Automatisering Ruud Kaag 
 

1. Opening door de voorzitter 
Voorzitter Leo Onnekink opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte 
welkom, m.n. de erevoorzitters en ereleden en leden diverse commissies.  
Op 14 mei jl. is het bericht ontvangen dat Wil Datema, arbiter en secretaris van bv. 
Wieringermeer ’85 overleden is. Daarna wordt een minuut stilte gehouden voor allen die 
ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. 
  
2. Huldigen – Jubilarissen – Nationaal kampioenen  
Het jeugdteam De Liefhebber 2, bestaande uit Ruud Bos, Dennis Schrijver en Twan 
Vriens, is einde seizoen 2016 – 2017 nationaal kampioen geworden. Het team is uit 
elkaar gevallen, zodat er geen huldiging plaatsvindt. 
 
Penningmeester Jan Latenstein wordt gehuldigd omdat hij ruim 25 jaar bestuurslid is van 
het district. Eerst als secretaris en nu alweer 10 jaar penningmeester. Leo prijst Jan z’n 
enorme inzet voor het district. Hij ontvangt naast een oorkonde een gepast presentje om 
dit samen met zijn vrouw te vieren. 
 
3. Behandeling van de notulen ALV 10 mei 2017 
Deze zijn met de uitnodiging meegestuurd.  
Deze worden goedgekeurd en ter plaatse ondertekend. 
Tevens wordt medegedeeld dat de notulen voortaan compacter worden; de verslagen 
van de diverse commissies etc. worden niet meer letterlijk overgenomen. 

 
4. Ingekomen stukken, mededelingen  
Ingekomen stukken: geen. 
Mededelingen:  
- Zie voor afberichten hiervoor. 

  DISTRICT NOORD WEST NEDERLAND 
 

  Van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond 
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- 24 april jl. is bv. Lotus ’81 uit Wieringerwerf opgeheven. De KNNB-leden zijn elders 
ondergebracht. District NWN bestaat uit 30 biljartverenigingen.  
In de ALV van 2015 is het reglement ‘heffingen en maatregelen vastgesteld’. 
Afgesproken, maar verzuimd, is dat de op te leggen administratieve heffing aan de 
vereniging wordt opgelegd. Dit is bij deze geregeld. 

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

      Geen opmerkingen. 
 

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 2017 – 2018 
en de verwachting van de begroting 2018 – 2019. 
 
Ruud Schigt vraagt waar de post website/ICT ondergebracht is.  
Antw.: Is geen aparte post omdat dit zo weinig is, doordat deze grotendeels door Ziber 
gesponsord wordt. 
 
Het voorstel dat komend jaar de indexering van 2% toe te passen, wordt aangenomen. 
 
- Verslag kascontrole commissie. 

Bertus Biersteker voert het woord (Laura is niet aanwezig). De stukken zagen er 
keurig gestructureerd uit. Applaus volgt. 
 

- Aanwijzing kascontrole commissie 2018 – 2019 
Bertus Biersteker (bv. De Vriendschap; 2e keer) 
Aad Weijers (bv. Tot Ons Genoegen) 
Reserve: Patrick Sombroek (bv. Sombroek Langedijk) 

 
      7. Verslag wedstrijdleider PK 
 Dit verslag is met de uitnodiging meegestuurd. 

Dick Lukasse, wedstrijdleider a.i., geeft een korte toelichting. 
Aanvulling: Chris Zuurbier (De Carambole) is afgelopen weekend bij de nationale 
finale 4e geworden. 

  
 Afgesproken wordt het volgende: 
 Finale (met 8 spelers): 

a. bij 2 biljarts mag het aantal caramboles met 10% verminderd worden. De 
districtswedstrijdleider bepaalt dit. Dit aantal moet op de uitnodiging komen te staan.  
b. Bij 4 biljarts is aantal caramboles geen probleem. 
c.  Driebanden groot (3e klas): vermindering van aantal caramboles van 20 naar 
16 (20 %). 
Ook al heeft een klasse maar 9 of 10 inschrijvingen, gewoon voorwedstrijden spelen. 
Driebanden klein (2e en 3e klas): blijft max. 60 beurten. 
Kader 38/2 4e klas komt dit jaar wederom op de wedstrijdagenda. 
 
Gerard Lenting: caramboles extra klasse libre verlaagd naar 150. Is het aantal bij de 
hoofdklasse dan ook verlaagd? 
Jan Latenstein neemt deze vraag mee naar de ALV van de KNBB op 2 juni as. 
 
Arnolda Kost wordt i.s.m. Piet Pols de nieuwe wedstrijdleider.  
Voorstel: finale 4e, 5e en 6e klas libre en 3e kl. driebanden direct na de voorwedstrijden 
te spelen; dus in het voorjaar. Wordt geagendeerd voor het voorzitters-secretaris 
overleg begin 2019. 
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PK-online is aangeschaft. Werkt hetzelfde als Biljartpoint. De verenigingen krijgen 
hiervoor nog een inlogcode. 
 
Inschrijvingen PK voor 1 juni. 

 
       8. Verslag wedstrijdleider TC 
 Dit verslag is aan alle verenigingen gestuurd.  
       Geen opmerkingen.  
 
       9. Verslag commissies Arbitrage 

Theo Sneekes doet verslag. 
Vorige ALV oproep gedaan om wijzigingen v.w.b. clubarbiters door te geven. Geen 
reactie daarop. Graag wederom aandacht gevraagd. 
Vraagt o.m. om meer aandacht voor doorstroming van club- naar districtsarbiters. En 
uiteraard voor het aanmelden van clubarbiters. Gezien de hoge leeftijd is nieuwe 
aanwas noodzakelijk. 
Zonder arbiters wordt biljarten moeilijk! 

 
PAUZE 

 
      10. Verslag jeugdconsul 
         Fons Dekker doet verslag.  

In januari een jeugdtoernooi georganiseerd. Het was moeilijk om voldoende 
deelnemers te vinden. Het aantal jeugdleden gaat hard achteruit. Mensen, kijk om u 
heen. 
In het weekend van 26 en 27 mei vindt het NK jeugd in De Liefhebber plaats. Kom 
Kijken! 
Fons wil meer aandacht aan de jeugd geven. Echter gezien zijn drukke bestaan stelt 
hij zijn functie ter beschikking. Wil iemand het overnemen? 
Als dank voor zijn werk de afgelopen jaren krijgt Fons van Leo een presentje. 
 
Het is de bedoeling dat in Den Helder (mogelijk herfst) een jeugdtoernooi wordt 
gehouden. Jan van Gestel, Ron Schellingerhout, Leo Onnekink en Fons hebben 
hierover gebrainstormd. Wordt vervolgd 

 
11. Verslag automatisering website 

            Hans Cillessen heeft geen nieuws te melden. 
 Ruud Schigt vindt dat communicatie te kort schiet en vraagt daarom aandacht                
voor de indeling op de website. Adviseert om websites bij andere districten te 
bekijken.  
 Leo Onnekink legt uit dat dit voornamelijk een zaak van budget is. En heb je handige      
ICT vrijwilligers bij een district wordt het eenvoudiger. 
 Hans Cillessen: zal met Ziber opnemen hoe e.e.a. wat beter overzichtelijk gemaakt 
kan worden. Website voortaan www.knbbnwn.nl  

 
       12. Verslag recreantencompetitie 
  Jan Quak doet verslag.  
  Prachtig seizoen geweest.  
  Het nieuwe seizoen gaan we op dezelfde voet verder. 

Ruud Schigt: wanneer volgt volledige integratie; bijv. door op het eind van het   
seizoen 1 gezamenlijke dag te organiseren?  
Leo Onnekink belooft dat volgend jaar volledige integratie een feit is. Applaus volgt. 
 
 

http://www.knbbnwn.nl/
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13. Verslag commissie toezicht reglementen 
 Voorzitter Jan Kant heeft geen nieuws te melden (geen zaken afgelopen jaar). 
 Leo Onnekink vindt dit uiteraard een goed bericht en geeft de vergadering aan dat   
wanneer er iets te melden heeft, dit vooral niet achter te houden, maar het bestuur te 
laten weten. Dit om ruis voor te zijn. 

 
  14. Bestuursverkiezing 

Geen kandidaten hebben zich voor beide vacatures (jeugdconsul en 
districtsvoorzitter) aangemeld. 

 Kijk vooral om u heen. 
  
        15. Jubilea bij  KNNB clubleden (vervangend voorstel) 
 

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

door NWN een herinneringsspeld uitgereikt;  

 

- Aan leden die veertig jaar lid zijn van de KNBB wordt eveneens door NWN een 
herinneringsspeld uitgereikt;  

 
- Aan leden die vijftig jaar lid zijn van de KNBB wordt door de KNBB een oorkonde, met 

daarbij een herinneringsspeld vanuit NWN uitgereikt; 
 

- Bestuursleden die vijfentwintig jaar gefunctioneerd hebben in het districtsbestuur 

ontvangen ook een oorkonde van waardering met bijpassende attentie;  

 

- 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 brengen.  
 

De club is verantwoordelijk voor het melden; bij de districtssecretaris. 
 

   16. Dagbiljarten 
Uit de gehouden enquête blijkt dat slechts 1 vereniging belangstelling heeft voor het 
dagbiljarten.  
 

         17. AVG (Alg. Verordening Gegevensbescherming m.i.v. 25-5-18); privacyregel. 
Leo en Dick geven uitleg. De komende paar weken stuurt Dick de verenigingen de    
‘privacy- toestemmingsverklaring’ vanuit het district toe. Daarna volgt ook plaatsing 
op de site. 
De verwerkersovereenkomsten met belanghebbenden moeten nog geregeld 
worden. 
De verenigingen zelf zijn inmiddels op de hoogte gebracht door de KNBB.  

 
          18. Rondvraag 

Bertus Biersteker: Waarom komt de uitnodiging voor het spelen van               
kwalificatiewedstrijden voor teams zo laat? 
Hans Cillessen: district NWN heeft het speelschema goed op orde. Echter de 
andere districten niet. Daarom loopt e.e.a. uit. Hans zal dit op de gewestelijke 
vergadering aan de orde stellen. 
Ruud Schigt: Sombroek Langedijk heeft een open dag georganiseerd. Dit leverde 
26 nieuwe leden op. (De info hierover is reeds naar de verenigingen toegestuurd) 
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Ruud Schigt: vraagt Theo Sneekes hem de arbiterslijst toe te sturen, die daarna 
door hem gecontroleerd wordt. 
Gerard Lenting: Vanuit De Liefhebber waren 4 teams geplaatst voor het Gewest.    
Omdat de procedure 3 dagen in beslag neemt vraagt hij Hans Cillessen te 
bespreken of er een dag geschrapt kan worden; kortom, alleen halve finale en 
finale.  
Hans: punt voor het voorzitters-secretarisoverleg. Dick zal dit agenderen.  
Theo Sneekes: heeft nog geen uitnodiging voor de landsfinale jeugd bij De 
Liefhebber (26 en 27 mei). (Formele publicatie is niet gepasseerd). Gerard Lenting 
zal hem deze toesturen. 

        
        19. Sluiting 

  De voorzitter bedankt het voltallige bestuur voor hun inzet het afgelopen jaar. Met 
deze mensen is het eenvoudig voorzitter te zijn. Applaus volgt. 
Hij bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en prettige vergadering. Voorts wenst       
hij iedereen een prettige vakantie en tot ziens in het nieuwe biljartseizoen. 
En sluit ca. 22.15 uur de vergadering 

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

       


