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NOTULEN 2020, van de Algemene Ledenvergadering 
 
2 september 2020, gehouden in De Draaikolk, Den Helder 
 
Aanwezige bestuursleden: 
Dick Lukasse (secr., voorz. a.i.), Jan Latenstein (pm.), Hans Cillissen (TC), Arnolda Kost (PK + 
contactpersoon Den Helder), Piet Pols (ass. wedstrijdleider PK + representatieve taken), Paul 
Wansink (arbiters) en Ron Schellingerhout (kandidaat voorzitter) 
 
Afvaardiging CTR: Arie Dick Muntjewerf 
Redactie: Ruud Kaag 
Voorts aanwezig:  ere lid Olof Sinnige;  
 
Afwezig de volgende verenigingen: 

- De Vriendschap en DKB/ Pr. Maurits (met bericht) 
- Heerhugowaard, D.N.O. 86, Steeds Beter (zonder bericht). 

T.O.G.: tijdens de vergadering kwam het bericht binnen dat in de nacht van 1 op 2 
september Aad Weyers is overleden. 
 
Afwezig met bericht: erevoorzitter Jan Derksen, ere leden Arie Tesselaar, Nico Kraakman en  
Jan Kant (voorz. CTR). 
 

1. Opening 
Voorzitter a.i. Dick Lukasse opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van 
harte welkom in deze bijzondere setting door dit bijzondere jaar. Ook welkom aan 
aanwezige ereleden, leden diverse commissies, Ruud Kaag (redactie) en kandidaat 
voorzitter Ron Schellingerhout. 
Dick neemt de huishoudelijke mededelingen door, mede i.v.m. de noodzakelijke 
onderlinge afstand etc. 
Daarna verzoekt Dick allen te gaan staan om op deze wijze de overleden biljart-
vrienden te gedenken. 

  
2. Huldiging kaderteam BCS, winnaar kadercompetitie seizoen 2018 - 2019  

Rob Kok, teamleider van dit team is hiervoor aanwezig. Het kaderteam bestaat uit de 
leden Rob Kok, Kees Klijbroek, Pieter v.d. Geest, Joop Roelands, Piet v.d. Geest, Siem 
Bruin, Jan Wijnker en Tom Stolk. De eerste vier genoemden hebben het weekend van 
25 en 26 mei het kampioenschap binnen te weten te halen. Het team krijgt voor deze 
prestatie een oorkonde uitgereikt. 
Rob zelf is afgelopen seizoen met het librespel gepromoveerd naar de grote tafel.   

  DISTRICT NOORD WEST NEDERLAND 
 

  Van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond 
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3. Notulen ALV van 15 mei 2019 

Deze zijn met de uitnodiging meegestuurd.  
Arnolda Kost:  
- agendapunt 7: Driebanden groot (3e klas), moet zijn 1e klas. 
Voor het overige goedgekeurd en ondertekend. 

 
4.  Ingekomen stukken, mededelingen  

Jan Latenstein, penningmeester district, is wegens zijn enorme belangeloze inzet voor 
diverse stichtingen en verenigingen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Jan ontvangt hiervoor een attentie. 
Ook Jan Kant en Adri Goudsblom zijn onderscheiden in resp. 2019 en 2018. Ook zij 
ontvangen hiervoor met terugwerkende kracht een attentie. 
Paul Wansink noemt hierbij dat ook Wil Datema, de inmiddels overleden secretaris 
van Wieringermeer ‘85, in dit rijtje thuishoort. 
Dick Lukasse realiseert zich terdege dat het riskant is om mensen bij naam en 
toenaam te noemen, dit omdat heel veel mensen werk achter de schermen 
verrichten. 
Toch wil hij een paar mensen speciaal benoemen nl. Arnolda Kost die als 
wedstrijdleider PK afgelopen seizoen(en) heel veel werk heeft verricht. En ook Ruud 
Kaag, als redactie-medewerker én ook degene is die het Bewaarnummer samenstelt. 
Zij ontvangen beiden hiervoor een attentie. 
 
Mededelingen:  
- Zie voor afberichten etc. hiervoor bij inleiding. 

 
5.  Jaarverslag secretaris 

Dit verslag is met de uitnodiging meegestuurd. 
       Geen opmerkingen. 

Dick Lukasse wijst op de laatste zin, dat er opvolging wordt gezocht, kortom wie 
durft. 

 
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 2019 – 
2020 en de verwachting van de begroting 2020 – 2021. 

 Geen opmerkingen. 
Jan Kant heeft naar Dick (via de mail) een opmerking gemaakt over de resultaten-
rekening: onder diverse(n) staat een bedrag vermeld van € 63,=. Moet dit niet  
€ 163,= zijn? (wegblijven van ALV 2019 van “De Branding” en “Kaper”. 
Jan: Heffing aan Bv Kaper is opgelegd in 2019; aan De Branding niet i.v.m. het 
overlijden van de voorzitter/secretaris in die week. Aan BCS is de heffing opgelegd in 
2020, dus komt op de volgende jaar aan de orde. 
  
Het voorstel dat komend jaar geen indexering (i.v.m. de pandemie) van 2% toe te 
passen, wordt van harte ondersteund.  
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Jan deelt ook mee dat de KNBB de voorgenomen verhoging (€ 2,=) van het 
lidmaatschap dit seizoen niet oplegt. 

 
- Verslag kascontrole commissie. 

Bestond dit jaar uit Jan Willem Dekker (HNK) en Patrick Sombroek (Sombroek 
Langedijk), waarbij de laatste het woord voert. De stukken zagen er keurig en 
gestructureerd uit en vraagt de vergadering de penningmeester decharge te 
verlenen, waaraan vervolg wordt gegeven. Applaus volgt. 
De voorzitter bedankt de kascontrolecie. 
 

- Aanwijzing kascontrole commissie 2020 – 2021 
Patrick Sombroek (Sombroek Langedijk, 2e keer) 
Nico Braak (HNK, 1e keer) 
Reserve: Adri Goudsblom (Ons Genoegen). 

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

Wedstrijdleider Arnolda Kost geeft een korte toelichting.  
- Berekening uitslag partij: percentage/ moyenne. 
- Het voorstel van het aantal spelers bij de finale Driebanden groot terug te brengen 
van 8 naar 6 wordt aangenomen. 

 
      8.  Verslag wedstrijdleider TC 
       Dit verslag is met de uitnodiging meegestuurd. 
      Geen opmerkingen.  

Wedstrijdleider Hans Cillessen: 
- Er wordt voorgesteld om in het vervolg niet 3 maar 2 district teams per klasse 
opgaan voor het gewestelijk kampioenschap. Dit voorstel wordt in januari 2021 
behandeld tijdens het gewestelijk overleg. 
- Voorstel Hans bij teamwedstrijden: de thuisspelende vereniging gaat de eerste 
wedstrijd van acquit. De 2e partij begint de uitspelende vereniging. De vergadering 
gaat akkoord. 
- Jammer dat 1 team zich teruggetrokken heeft net nadat de competitie klaarstond. 
Spijtig, maar in deze Covid-19 crisis kan dit gebeuren. 
- Gewestelijk wedstrijdleider Arie Klomp heeft op 82-jarige leeftijd zijn neergelegd. 

  
      9.  Verslag arbitrage 
      Dit verslag is met de uitnodiging meegestuurd. 
       Geen opmerkingen. 

Paul Wansink (secretaris): Vorig jaar heeft arbiter Leo Groot een indringende 
boodschap geplaatst: “Arbiter Leo Groot zoekt collega’s”. Heeft jammerlijk niks 
opgeleverd. 
De gemiddelde leeftijd van onze arbiters is 72 jr. Nieuwe aanwas arbiters dus 
noodzakelijk. Kijk om uw heen in de vereniging, wellicht geschikte kandidaten en 
graag aanmelden. 
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Op dit moment hebben zich na veel rondgebel 7 á 8 personen zich gemeld voor een 
cursus. Deze start in het najaar, plaats van cursus volgt. 
Voorzitter Arbiterscommissie Theo Sneekes heeft op de arbitersvergadering dd. 
10/8/20 afscheid genomen. Er staat als dank voor het werk afgelopen 13 jaar een 
presentje voor hem klaar. Dit wordt nu bij hem thuisbezorgd. Op de dezelfde 
arbitersvergadering is Arie Dick Muntjewerf als voorzitter benoemd. 
 
PAUZE 

 
Ben Rozie komt na de pauze terug met de mededeling dat Aad Weijers, lid van bv. 
T.O.G. afgelopen nacht in zijn slaap is overleden. Aad was een trouwe bezoeker van 
de vergaderingen, een goedlachse man en zo zullen we hem ook zeker herinneren. 
 

      10. Verslag jeugdconsul 
Dit punt wordt geschrapt omdat er geen jeugdconsul meer is, mede omdat er vrijwel 
geen biljartende jeugd te vinden is. 

 
       11. Verslag automatisering/ website 

Hans Cillessen: wat betreft de techniek loopt alles prima. Het herinrichten van de site 
krijgt in overleg met Ruud Kaag en Gerard Lenting een vervolg; heeft geen haast, 
maar is nu lastig i.v.m. de Covid-19 pandemie. 
Voorts wordt de site prima up to date gehouden door Ruud Kaag. 
   

       12. Verslag recreantencompetitie 
  Dit verslag is met de uitnodiging meegestuurd. 

Geen afgevaardigde aanwezig. 
Wel is er een nieuwe voorzitter benoemd, nl. Dick Pater. 
 

13. Verslag commissie toezicht reglementen 
 Voorzitter Jan Kant heeft zich afgemeld maar heeft via een mailbericht het volgende        
gemeld: 
- door het toetreden van Bertus Biersteker en John Nolten bestaat de commissie nu 
uit 4 personen. 
- en dat het afgelopen seizoen er één klacht is behandeld.  

 
         14. Heffing ad € 50,= (aan de vereniging op te leggen) voor niet afmelden/ op komen  

    dagen van speler bij voorronden en finales. 
Dit is op het voorzitter-secretarissen (febr. j.l.) besproken. De meerderheid was 
voor invoering hiervan. De commissie CTR wilde graag nog nader overleg. Dit is 
gebeurd en zij staan hier volledig achter; bij constatering, voordat heffing opgelegd 
wordt:  

   - hoor- en wederhoor 
   - inlichten vereniging 
   - de actie wordt gepubliceerd op de site (naam vereniging en reden) 
   - er wordt met invoering van deze maatregel zal hier bekendheid op de site aan  
   gegeven worden.             

    Vraag: tijdstip afmelden? 
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Reactie: heffing wordt niet zomaar opgelegd; 1e punt is hoor- en wederhoor. Het 
gaat om redelijkheid. 
 

    15. Bestuursverkiezing 
     Geen tegenkandidaten gemeld. 

Voorzitter: kandidaat Ron Schellingerhout stelt zich voor. Is ook penningmeester 
van bv. De Liefhebber. Wil de voorzittersfunctie eerst voor 1 jaar op zich nemen. En 
dan kijken hoe het van beide kanten voelt. Draait sinds dit seizoen mee als 
voorzitter bij de bestuursvergaderingen en heeft er plezier in. Leidinggeven zal 
geen probleem zijn, maar het gaat er om wat de functie voor hem geeft. 
Ron wordt door de vergadering (voor alsnog 1 jaar) benoemd. 
Herbenoeming voor 1 jaar van secretaris Dick Lukasse; akkoord. 
Herbenoeming voor een nieuwe termijn van Jan Latenstein in de functie als 
penningmeester; wordt met applaus beloond. 
 

          16. Rondvraag 
    - Ben Rozie: 

    Hoe te handelen wanneerhij een locatie binnenkomt en mensen staan dicht bij  
   elkaar etc. Weggaan, Politie bellen?    
   Reactie: in ieder geval geen Politie bellen. De wedstrijdleider informeren en eigen     
   verantwoordelijkheid nemen en weggaan. 

Naast Johan Wezelman secretaris van Woud is ook Willem Slikker - uitbater van 
hotel café Woud – aanwezig. Willem: soms is het niet zo simpel. De horeca heeft 
andere regels dan biljartlokaliteiten geen horeca zijnde.  
Bijv.: in de horeca mogen nu 2 mensen dicht bij elkaar zitten (niet uitmakend van     
gezin). Voorts legt Willem uit hoe hij in het biljartcafé hiermee omgaat. 

   Voor velen is dit nieuwe informatie en dit levert behoorlijke discussie op. 
   In het kort komt het erop neer dat waar mogelijk de adviesafstand van 1,5 m te      
   bewaren. 
   Laten we vooral elkaar helpen en zo nodig corrigeren. En vooral samen, want we       

    willen toch veilig met elkaar kunnen biljarten. 
   - Piet Kost: een pluim voor het bestuur. Wat in dankbaarheid wordt aanvaard. 
   - Rob Holz: wellicht goed om de wedstrijdleiders erop te wijzen of zij vooraf aan de         

    wedstrijden de regels omtrent Covid-19 melden. Goed idee. 
   - Arnolda: de medailles t.b.v. de finales zijn uitgedeeld. 

        
          17. Sluiting 

    Dick Lukasse bedankt allen voor aanwezigheid, inbreng, discussie en nieuwe     
inzichten. Voorts wenst hij iedereen veel biljartplezier, maar toch vooral veel    
   gezondheid. 
   En sluit om ca. 21.40 uur de vergadering. 

 
 
   de voorzitter,  de secretaris, 
 
 
   R. Schellingerhout     D.J. Lukasse   


