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NOTULEN 2015, van de algemene ledenvergadering 
 

 
11 mei 2015, gehouden in de Draaikolk te Den Helder. 
Aanwezige bestuursleden: 
Leo Onnekink (vz), Jan Latenstein (pm), Dick Lukasse (sec.), Nico Kraakman (PK),  
Hans Cillissen (TC), Piet Pols (representatieve taken),  
Arnolda Kost (alg. lid). 
Asp.bestuursleden: Sebastiaan de Bruin (automatisering/ website) en Fons dekker 
(jeugdconsul) 
Afvaardiging van districts arbiters is aanwezig de heer Paul Wansink.Theo Sneekes heeft 
afbericht gedaan. 
Afvaardiging CTR: Jan. Kant, Willem Hummel en Arie Dick Muntjewerf 
Voorts aanwezig: ere voorz. Ed Nebbeling en ere lid Olof Sinnige en Arie Tesselaar;  
De verenigingen, m.u.v. de biljartver. De Branding, Klossende ballen en De Vriendschap (zijn 
afwezig zonder bericht). 
 
Afwezig met afbericht:ere lid Jan Derksen, lid van verdienste Mw. An de Boer, ere lid  
P. M. Jacobs. 
Notulisten: Arnolda Kost en Piet Pols. 
 

1. Opening door de voorzitter 
Voorzitter Leo Onnekink opent de vergadering om 20.00 uur en hij heet iedereen van 
harte welkom. 
Leo geeft een beknopte  informatie over het gehouden voorzittersoverleg; het secretaris-
overleg volgt in het najaar (ca. september). Ook voor het organiseren van een 
Kersttoernooi, voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. (Zie agendapunt 14) 
  
2. Huldigen – Jubilarissen – Nationale Kampioenen (Jeugdteam De Liefhebber/ 

BIOS 31) 
Het jeugdteam van De Liefhebber/BIOS 31 is op 1 juni Nationaal kampioen geworden en 
worden hiervoor gehuldigd. Dit gaat gepaard met presentjes. (het team maakt ook  
melding van dat ze ook nog in de race zijn voor het kampioenschap van dit seizoen) 

 
3. Behandeling van de notulen ALV 1 mei 2014 
Met uitzondering van de opmerking van P. Wansink dat zijn naam verkeerd gespeld staat 
(P. Wassink m/z P. Wansink) worden de notulen goedgekeurd en ter plaatse onderte-
kend door de voorzitter en secretaris. 

 
4. Ingekomen stukken, mededelingen (w.o. voorstel CTR; toegestuurd) 
Een advies van de CTR is binnengekomen voor het invoeren van het “reglement 
heffingen en maatregelen”. Dit is bij de uitnodiging voor deze vergadering meegestuurd, 
inclusief de bijbehorende klachtenprocedure. 
De voorzitter geeft een toelichting waarna het reglement met de bijbehorende klachten-
procedure door de vergadering wordt aangenomen. 
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Discussie volgt over het wegblijven van spelers v.w.b. voorwedstrijden zonder afbericht.  
Voorstel wordt aangenomen dat de wedstrijdleider van de organiserende vereniging 
contact opneemt met de deelnemende spelers. (red.: in het BEWAARNUMMER staan bij 
de meeste voorwedstrijden data; dan is bellen niet nodig) 

 
5. Jaarverslag secretaris 
Dit verslag is met de uitnodiging meegestuurd. De secretaris wijst op het positief leiding 
geven van de voorzitter aan het district. Dit komt ook ter sprake bij de bestuursverkiezing. 
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6. Financieel verslag en begroting door de penningmeester 

 
De penningmeester geeft een korte weergave weer van het jaar 2014 – 2015 en de    
verwachting van de begroting 2015 – 2016. 
Uit zijn weergave blijkt dat het district er financieel goed voor staat. 
Vraag: kosten instructeurs B? Penningmeester: voldoende reserve hiervoor. 

- Verslag kascontrole commissie. 
Beide commissieleden (Ingrid v.d. Hert en Bertus Biersteker) konden niet aanwezig 
zijn. In een schriftelijke verklaring deelt de commissie mee dat alle rekeningen en 
boekhoudkundige handelingen in orde zijn bevonden. Voorts bedankt de commissie 
de penningmeester voor zijn correcte werk. 

- Decharge penningmeester. 
De commissie stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen. 
De vergadering stemt hiermee in met applaus. 

- Aanwijzing kascontrole commissie 2015 – 2016. 
Dit worden: Mw. I. v.d. Hert van bv. Turnlust en de heer J.W. Dekker van bv. HNK. 
Reserve: Mw. L. Schrijver bv. De Liefhebber. 

- Vaststellen districtscontributie en inschrijvingen PK en TC. 
Volgens de eerder vastgestelde jaarlijkse verhoging: 2 % indexatie. 

 
7. Verslag wedstrijdleider PK 
De wedstrijdleider geeft een beknopt overzicht van het seizoen 2014 – 2015 en meldt dat   
alles prima is verlopen. 
Er komt een nieuw kadertoernooi genaamd ‘Kaderkampioenschap Noord West Nederland’;       
dit komt in de plaats van het G. Pater-toernooi. Kortere partijen, andere indeling, m.a.w.  
attractiever. En we hopen dat dit meer toeschouwers trekt. 
Wieringermeer '85 laat weten graag een extra kampioenschap te willen organiseren. 
Vraag van mw. H. Nieuwenhuizen van bv. Kaper: als de voorronde die je moet spelen gelijkt 
valt met een finale die je moet spelen wat wordt er dan gedaan? Proberen te ruilen. 
De wedstrijdleider PK wil voortaan de uitnodigingen voor de finales per email gaan doen. 
Daarnaast zorgt hij ervoor dat ook de secretarissen van de verenigingen, waarvan leden zijn 
geplaatst in de betreffende finale, hiervan een email krijgen. De secretarissen zijn dan 
verantwoordelijk voor degene die geen mailadres hebben. Er wordt verwacht dat de 
secretaris dit aan de desbetreffende leden doorgeeft. 
De intervallen v.w.b. de 5e en 6e klas libre zijn bijgesteld (kan per district). Gewestelijk en 
landelijk is vastgelegd; kan dus niet bijgesteld worden. 
Finale 6e klas al in augustus. 
Gerard Lenting: klopt aantal finales? Reactie Nico: klopt wel. 
Geef je op in de juiste klasse, inleveren voor 1 juni. Inschrijfformulieren hiervoor zijn te 
vinden via de website. 
 
8. Verslag wedstrijdleider TC 
 

Jaarverslag wedstrijd leider teamcompetitie 
Het seizoen op districtsniveau zit er weer op. Over het algemeen genomen zijn de competities zonder 
noemenswaardige incidenten verlopen. Ik wil er echter op wijzen dat strikte discipline in het plannen 
en nakomen van afspraken noodzakelijk blijven en voor sommige teams wellicht voor verbetering 
vatbaar zijn. 
Door de wijziging van de spelopvatting in het gewest en de daarmee gekoppelde afvaardigingen was 
het dit jaar van belang om bij de eerste drie in een klasse te eindigen. 
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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. Kaper 1;  B2   1. KOT 1;  C1   1. Sombroek 2 ;  C2   1. Sombroek 4;  C3   1. Turnlust 6         
 
Ook werd dit jaar gestart met een nieuwe recreanten competitie welke overdag wordt gespeeld. 
Voor zo’n frisse start een geweldig succesvol verlopen competitie waaraan 7 teams deelnamen. 
We hopen natuurlijk voor volgend seizoen wanneer er met 3-tallen gespeeld zal gaan worden op nog 
meer inschrijvingen.       
Wieringermeer ’85 4 mocht zich als eerste kampioen laten huldigen en zal derhalve het seizoen 
voortzetten met gewestelijke wedstrijden. 
 
Ook de dames competitie is blijven bestaan en na een onderlinge strijd tussen Turnlust 6 en Kaper 6 
bleek Turnlust 6 de sterkste. 
 
Voor het volgende seizoen zijn er wat veranderingen op touw. 
Het aantal libre klassen zal weer 4 gaan worden en de moyenne grenzen zullen daardoor wijzigen. 
Ook het te maken caramboles zal veranderen omdat er nieuwe tabellen worden ingevoerd. 
Dat geldt ook voor de B-klassen. 
 
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. 
 
De inschrijvingen moeten voor 1 juni binnen zijn, inschrijfformulieren via de website. 
 
Bedankt! 
Leo Onnekink wil voor de pauze de bestuursleden en alle vrijwilligers o.a. Ruud Kaag 
(redactie) bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. 
 
Pauze. 
 
 
9. Verslag commissies Arbitrage, CTR 
 
Arbitrage 

 Allereerst een verontschuldiging dat Theo niet op de vergadering aanwezig kan zijn. 
Zoals Theo het altijd zo mooi zegt, hebben we een uitstekend arbitrage 2014-2015 jaar gehad. 
Niet alleen voor verenigingen en de wedstrijdleider, maar ook voor het arbitercorps is het uitermate 
vervelend dat er voor finales door spelers heel gemakkelijk wordt afgezegd. 
Er wordt door de coördinator soms 6 of 8 arbiters ingezet, (die hun tijd ook vrij houden) en dan moet 
er weer 2 of vier arbiters, om bovengenoemde reden, afgebeld worden. 
Tevens is het voor ambitieuze arbiters teleurstellend, als deze na 3 á 4 cursus avonden in een ander 
district wordt medegedeeld dat hij géén examen mag doen omdat 
Club- en District arbiter niet door elkaar geëxamineerd kan worden. 
Het is ongelooflijk dat de starre houding van de landelijk coördinator examens, Ad Broekman deze 
houding aanneemt in een tijd waarin wij met iedere ambitieuze arbiter heel blij moeten zijn. 
Tevens wordt de opfriscursus voor Club – en District arbiters in augustus nog eens aangehaald. 
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Ondanks het verzoek aan eerst alle arbiters en later in het maandblad aan alle verenigingen die ook 
arbiters hebben, die 15 of 25 jaar geleden examen hebben gedaan, deze als vereniging aan te wijzen 
voor deze Opfriscursus. Het laatste verzoek in het maandblad heeft geen enkele reactie opgeleverd, 
dus verenigingen ga aan het werk en spoor deze mensen aan deel te nemen aan de cursus.     
  
Met vriendelijke groet, 
Paul Wansink 
De secretaris stuurt info v.w.b. een arbiters opfriscursus rond. 
 
Jan Kant: aandachtspunt. Bij een finale, naast de spelers ook de arbiters aankondigen. 
Gerard Lenting: Graag bij Alie Sneekes aangeven dat er bij bv. De Liefhebber extra arbiters 
ingeroosterd worden.  
 
CTR 
Jan Kant: Er is een klacht binnengekomen bij de CTR van Steeds Beter i.v.m. het wegblijven 
van een speler op de derde avond. De CTR heeft de betreffende speler geprobeerd te 
achterhalen i.v.m. hoor- en wederhoor. Dit is niet gelukt. Het dagelijks bestuur heeft daarna 
de vereniging en betreffende speler aangeschreven. 
 
10. Bestuursverkiezing. 

- Jeugdconsul: het bestuur stelt voor om Fons Dekker te benoemen. Dit wordt onder 
applaus aangenomen. Fons Dekker wil dit voor één jaar proberen. 
- Automatisering/website: het bestuur stelt voor om  Sebastiaan de Bruin te 
benoemen. Dit wordt onder applaus aangenomen. 
- Wedstrijdleider PK: het bestuur stelt voor om Nico Kraakman te herbenoemen. 
  Dit wordt onder applaus aangenomen. 
- Bestuurslid/ representatie: het bestuur stelt voor om Piet Pols her te benoemen. Dit        
wordt onder applaus aangenomen. 
- Bestuurslid/ notuliste: het bestuur stelt voor om Arnolda Kost her te benoemen. Dit 
wordt onder applaus aangenomen.  
 
(Van geen van de functies hebben zich tegenkandidaten aangemeld.) 
Ook hebben zich geen kandidaten voor de functie voorzitter aangemeld bij de 
secretaris Dick Lukasse. 
- Voorzitter: Leo Onnekink legt uit dat zijn leeftijd begint te tellen, maar genoeg steun 
van het bestuur ondervindt. Wil nog doorgaan, maar gezien zijn leeftijd etc. wil hij 
graag opvolging zien. Zijn herbenoeming wordt onder applaus aangenomen. 
Hij doet nogmaals een dringende oproep voor het zoeken naar een nieuwe voorzitter. 
 

11. Verslag jeugdconsul en automatisering/ website 
 
 Jeugdconsul 
 De insteek van de jeugdconsul is het jeugdbiljarten op de kaart te zetten.  
 Er is een flyer gemaakt en Fons heeft deze meegenomen ter verspreiding. De leeftijd van 
jeugd is 8 t/m 21 jaar. 
 Tevens wordt er aan de verenigingen gevraagd om uit te kijken naar jeugd die geïnteres-
seerd zijn om te biljarten. 
 

Een sport voor jou?? 

Neem voor meer informatie contact op met Fons Dekker: 0224-571303 

jeugdconsul-nwn@hotmail.com 

Of kom eens kijken, donderdagavond 18.30-20.30 

Biljartvereniging De Liefhebber, Oudewal 25 Warmenhuizen 
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Automatisering. 
Sebastiaan geeft in een korte uitleg over hoe de website tot stand is gekomen en vraagt de 
verenigingen om met biljartnieuws te komen. Bij voorbeeld roosterstanden, clubkampioenen, 
gespeelde distrits- en/of westelijke finales  en teamresultaten. 
Sebastiaan vraagt om ondersteuning voor de website. Leo meldt dat er een gesprek tussen 
Ruud en Sebastiaan gepland wordt. 

 
12. Voorstel toetreding bestuur door afvaardiging vanuit arbiters. 
Het bestuur stelt voor om een afvaardiging vanuit de arbiters in het bestuur zitting te nemen. 
Dit wordt onder applaus aangenomen.  
Theo Sneekes en Paul Wansink zullen bij toerbeurt de vergaderingen bijwonen. 
 
13. BILJARTNIEUWS: van papier naar digitaal (incl. uitnodigingen finales) 
Omdat tegenwoordig praktisch iedereen op het internet zit is het de bedoeling het 
BILJARTNIEUWS alleen nog maar digitaal uit te brengen. Daarnaast is de papierenuitgave 
is ook een grote kostenpost. 
 Een enkeling heeft bedenkingen: geen emailadres? Oplossing: Een collega van de 
vereniging kan het desnoods voor die persoon afdrukken. Bij klachten naar het 
districtsbestuur verwijzen. Het BEWAARNUMMER blijft op papier verschijnen.  
 
14. Kerstscholieren toernooi (middelbare school); commissie. 
 De voorzitter denkt hierdoor jeugd aan te trekken. Niks doen is geen optie. Hij doet een 
oproep om dit tot een succes te maken en vraagt gegadigden zitting te nemen in de 
organisatiecommissie. 
 Patrick Sombroek (bv. Sombroek), Gerard Lenting (bv. De Liefhebber) en Jan Slijkerman 
(bv. Steeds Beter) en Piet Pols zeggen hun medewerking toe. Leo Onnekink gaat dit met 
hun voorbereiden. 
 
15. Bijhouden Renflex (administratiesysteem KNBB) 
 De secretaris doet een oproep aan de verenigingssecretarissen om dit ledenadministratie-
systeem up to date te houden. Is voor een ieder handig!  
 
16.  Rondvraag. 
 -     Paul Wansink: Wat kun je eraan doen bij het wegblijven van voorronde/finale. 
       Antwoord:  Praat met u leden over hun verantwoordelijk heden. Je geeft je op dan moet 
       men ervan uit kunnen gaan dat je mee doet. 
       Alleen een gegronde reden van ziek en zeer, kan een reden zijn. 
       Als dat zo is meld u dan tijdig af. 
-      Paul Wansink: hebben de biljartclinics wat opgeleverd?  
       Antwoord: Dat is moeilijk in te schatten; wel een goede promotie van de biljartsport. 
       Bij bv. Sombroek is het ledenaantal toegenomen van 85 naar 132 leden.  
       De volgende clinic staat voor eind augustus gepland in het snookercentrum  

(Den Helder). 
-      Jack Buisman BV Kaper: Is alleen bellen voldoende voor afspraken voor team- 
       wedstrijden. 
       Antwoord: Dat is dit seizoen nog toegestaan.  
-      Mededeling bv. Steeds Beter i.v.m. bestuurswijziging. Jan Slijkerman is voorzitter            
geworden en Meindert Korff secretaris geworden. 
-     Mededeling Hans Cillissen (TC): De recreanten competitie wordt in Biljartpoint    
bijgehouden. 
-     voorz. Leo Onnekink: is er belangstelling voor een cursus 3-banden (door Jim 
Anneveld)? Opgaaf bij bestuur 
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-      secr. Dick Lukasse: uit de presentielijst blijkt dat bv. De Branding, bv. De Klossende 
Ballen en bv. De Vriendschap afwezig zijn zonder afbericht. (red.: achteraf blijkt dat De 
Klossende Ballen zich wel tijdig afgemeld heeft) 
    
17. Sluiting. 
De voorzitter sluit 22.15 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en 
prettige vergadering en wenst iedereen wel thuis. 


