
 DISTRICT NOORD WEST NEDERLAND 

van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond 

 
 

Verslag Voorzitters -Secretaris overleg 23/03/22  

Locatie : Het Oude Slot in Schagen: Aantal biljartverenigingen in het district : 29  

Afwezig met bericht: MBSOV , Niet aanwezig zonder bericht 4 verenigingen zie presentielijst   

AGENDA: 

1. Opening door de Voorzitter district Ron Schellingerhout.  

2. Moment van stilte voor een ieder die ons is ontvallen de afgelopen periode. 

3. Voorstellen nieuwe secretaris Dick Nannes. Dick stelt zich voor in het dagelijks leven 
werkzaam als Calculator werkvoorbereider bij een installatiebedrijf hoopt naar ieders 
tevredenheid deze functie te kunnen vervullen.  

4. Goedkeuring Notulen van 26-2-2020 Deze worden door de vergadering goed gekeurd , en er 
zijn geen op of aanmerkingen bij deze goed goedgekeurd voor in archief. 

5. Hoe staan we ervoor dit seizoen. Het kampioenschap algemeen Libre van het District 
van de kampioenen wordt afgeschaft i.v.m. organisatorisch een onmogelijke opgave ( 
Hulde voor Arnolda i.v.m. poging toch nog iets van de grond te krijgen wat geen 
soelaas Bood ) 

6. Arbiters geen nieuws te melden   
7. Recreanten nog bezig vorming bestuur  
8. Kwalificaties teams en de voortgang hiermee alle nr.1 gaan door naar gewestelijke 

finale  klassen met twee poules strijden de nr.1 van de poule om eerste plek op nader 
te bepalen locatie. 

9. PAUZE 
10. PK’s en voortgang hiermee. Alle PK zijn gespeeld alle bandstoot disciplines zijn komen 

te vervallen Alle uitnodigen voor district /gewestelijk kampioenschap zijn verzonden. 
11. Teams en voortgang hiermee (zie punt 8) Ingelast agenda punt de Interval bij de te 

spelen klasse wordt niet met elan ontvangen door leden willen graag terug naar oude 
systeem dus met meer klassen maar gelijkwaardig aantal Caramboles Bestuur gaat 
dit inhoudelijk bekijken of we dit in het district organisatorisch weer kunnen 
invoeren. En komen hierop terug in de ALV. 

12. Recreantencompetitie en voortgang hiermee zie punt 7 
13. WBTR inventarisatie verenigingen is dit opgepakt. Zeer divers op gereageerd , is wel 

belangrijk met betrekking tot het Juridisch hoofdelijk aansprakelijk te kunnen worden 
gesteld door de Rechtbank door derden daarom dient dit te zijn geregeld in een 
huishoudelijk regelement te zijn gewaarborgd  ongeacht het aantal leden.WTBR 
meenemen naar KNBB wat krijgen wij voor die € 95,-- 

14. Bewaarnummer 2022-2023 digitaal of analoog ( besluitvorming hierover in de ALV 
van 18 Mei 2022 )  

15. Rondvraag: Joop Roelands : is Jeugdtraining mogelijk voor jeugdleden  training kan 
gegeven door hoge spelers. Optie met bestuur bespreken. Hulde Arnolda door Piet 

16. Sluiting. Om 21.45 uur Sluit Ron de Vergadering. 
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