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NOTULEN 2016, van de algemene ledenvergadering 
 

 
11 mei 2016, gehouden in het Dorpshuis te Warmenhuizen. 
 
Aanwezige bestuursleden: 
Leo Onnekink (vz), Jan Latenstein (pm), Dick Lukasse (secr.), Nico Kraakman (PK),  
Hans Cillissen (TC), Piet Pols (representatieve taken), Arnolda Kost (alg. lid), Fons Dekker 
(jeugdconsul) 
Afwezig met bericht: Sebastiaan de Bruin (automatisering/ website); hiervoor in de plaats 
Ruud Kaag; Paul Wansink (arbiters); hiervoor in de plaats Theo Sneekes. 
 
Afvaardiging CTR: Jan Kant, Willem Hummel en Arie Dick Muntjewerf 
Voorts aanwezig: ere voorzitter Ed Nebbeling en ere leden Jan Kant, Olof Sinnige en  
Arie Tesselaar;  
Voorts aanwezig: alle verenigingen. 
 
Afwezig met afbericht: lid van verdienste Mw. An de Boer 
 
Mede-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. Een speciaal welkom aan ere voorzitter Ed Nebbeling en de ereleden  
Jan Kant, Olof Sinnige en Arie Tesselaar. 
  
2. Huldigen – Jubilarissen – Nationaal kampioenen  
Jubilarissen: 
De arbiters Piet Pols (40 jr. districtsarbiter), Roel Linstra (40 jr. landsfinale en 26 jr. 
districtsarbiter) en Piet Kost (ruim 25 jr. districtsarbiter) worden gehuldigd voor hun inzet. 
Naast felicitaties ontvangen zij uit handen van de voorzitter een oorkonde. 
Nationaal kampioenen: 
- Het C2 team van bv. Sombroek Langedijk bestaande uit teamleider Johan 

Schaddenhorst (afbericht), Jan Beemsterboer, Piet Zijp en Ton Kuiper. 
- Rob Kok, kader 38/2, 2e klas.  
Ook zij worden gefeliciteerd met hun prestatie en ontvangen uit handen van de voorzitter 
een oorkonde met attentie. 

 
3. Behandeling van de notulen ALV 11 mei 2015 
De notulen worden na het doornemen goedgekeurd en ter plaatse ondertekend door de 
voorzitter en secretaris. 

 
4. Ingekomen stukken, mededelingen  
Ingekomen stukken: geen 
 

  DISTRICT NOORD WEST NEDERLAND 
 

  Van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond 
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Mededelingen:  
Sebstiaan de Bruin (automatisering/website) wil een stapje terug doen. 
Onderhandelingen over opvolging zijn bezig. Dick Lukasse (secr.) meldt dat Ruud Kaag 
v.w.b. het plaatsen van documenten op de site, het afgelopen jaar al het meeste gedaan 
heeft; en ook heel snel. Applaus volgt. 
Nico Kraakman heeft ook aangegeven na 45 jaar wedstrijdleider PK terug te willen 
treden. Hij wil nog 1 jaar doorgaan. Nico heeft zelf al voor vervanging gezorgd, t.w. Ruud 
Schigt. Nico zal Ruud komend jaar inwerken. 

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

 

Beste biljartverenigingen, 

Acht bestuursvergaderingen dit seizoen. En veel agendapunten zijn gepasseerd, dito gesprek-

onderwerpen. 

Het bestuur is uitgebreid met 2 leden, de arbiters en de website. Dit is zeker een verbetering. 

Op 29 augustus 2015 2015 is in het snookercentrum Den Helder een biljartclinic georganiseerd. De 

aanwezige top van jeugdbiljarters vertoonden niet alleen hun kunnen, maar gaven ook uitleg. Juist 

het zelf proberen werd aangemoedigd.  

Op zaterdag 24 oktober 2015 behaalden 8 Biljartinstructeurs- B hun diploma. Zij willen hun opgedane 

kennis verder uitdragen binnen ons district. De reden is voornamelijk dat we ervan overtuigd dat 

mensen die met de biljartsport in aanraking komen meer zin en uitdaging behouden wanneer zij 

vanaf het begin goed begeleid worden. 

Op 2 november 2015 het secretarissenoverleg. Door de dikke mist waren er een beperkt aantal 

secretarissen. 

Op 21 maart jl. het voorzittersoverleg op 21 maart jl. Deze werd prima bezocht. Het was een 

constructief overleg. Hoe gaan we leden werven, een betere PR etc. waren enkele van de 

onderwerpen. Inmiddels is de vacaturetekst geplaatst voor een communicatiemedewerker. 

Sinds kort staat op de website ook een draaiboek voor finales. Zowel district –als wel gewestelijk. 

Op 3 september as. staat bij bv. Turnlust een biljartclinic gepland. 

Wat betreft de website. Sebastiaan de Bruin heeft aangegeven wegens privé-drukte een stapje terug 

te doen. We zoeken nog vervanging.  

 
  Verslag van de secretaris, seizoen 2015 - 2016 
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Komende kerstvakantie wordt het Kerstscholierentoernooi georganiseerd. De doelgroep zijn de 

middelbare scholieren. Hier zijn er zo’n, schrik niet, 15.000 van. Een werkgroep is hiervoor 

geformeerd. We kunnen zeker nog hulp gebruiken. 

Het district in cijfers: 32 biljartverenigingen;  leden: 415; jeugd: 8; jeugdteams: 2; inschrijvingen PK: 

328; teams: 83; € 5,= leden: 155; recreanten aantal (teams): 48; avondteams: 83; recreantenteams: 9 

Jammer genoeg heeft biljartvereniging Breezand  besloten  zich op 30 april 2016 op te heffen. 

Kortom, het district bestaat vanaf 1 mei as. uit 31 biljartverenigingen. 

Vr. gr. Dick Lukasse, secr. 

Dick neemt het verslag puntsgewijs door. De datum van de biljartclinic wordt gewijzigd in 
zaterdag 10 i.p.v. 3 september.  
 
6. Financieel verslag en begroting door de penningmeester 
Penningmeester Jan Latenstein geeft een korte weergave weer van het jaar 2015 – 2016 
en de verwachting van de begroting 2016 – 2017. 
Hij benoemt o.a. dat er i.v.m. het digitaal gaan afgelopen jaar nog maar 3 maandbladen 
zijn uitgegeven (besparing). Het dagdeelvergoeding van de arbitrage is verhoogd van     
€ 6,50 naar € 10,=.  
Uit zijn weergave blijkt dat het district er financieel goed voor staat, daarom wordt 
komend jaar de jaarlijkse indexering niet toegepast.  
De voorzitter voegt hier nog aan toe dat hij een berichtje heeft ontvangen van de KNBB 
dat komend jaar de contributie (nog) niet verhoogd wordt. 
 
- Verslag kascontrole commissie. 

Bestaande uit Ingrid v.d. Hert en Jan Willem Dekker (niet aanwezig). Verslag Ingrid: 
Kascontrole bij penningmeester J. Latenstein 
Ondergetekenden verklaren op 07-04-2016 de boekhouding en de daarbij behorende 
grootboeken te hebben gecontroleerd. 
De controle van de boekhouding ging over het boekjaar 2015. Bij de controle zijn geen 
regelmatigheden in de administratie aangetroffen en er is gebleken dat de jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van het vermogen van het district per 31 december. 
Ondertekend, I. van der Hert en J. W. Dekker 

 
- Decharge penningmeester. 

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

- Aanwijzing kascontrole commissie 2016 – 2017. 
Dit worden: J.W. Dekker van bv. HNK (2e keer) en Laura Schrijver van bv. De 
Liefhebber. 
Reserve: Bertus Biersteker 

 
      7. Verslag wedstrijdleider PK 

De wedstrijdleider geeft een beknopt overzicht van het seizoen 2015 – 2016 en meldt 
dat alles prima is verlopen. Hij toont zich een zeer tevreden man. Zoals gezegd wil hij 
nog een jaar doorgaan en opvolger Ruud Schigt inwerken. 
Voor 1 juni de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen insturen. Formulieren hiervoor 
op de website. 
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       8. Verslag wedstrijdleider TC 
   
Jaarverslag wedstrijdleider teamcompetitie 

Voor wat betreft het teamseizoen binnen ons district is er weer een jaar voorbij. 
Biljartpoint begint duidelijk ingeburgerd te raken en op wat kleinigheidjes na is het  seizoen mijns 
inziens vlekkeloos verlopen. 
Ik wil echter van deze mogelijkheid gebruik maken om u mede te delen dat creatieve oplossingen bij 
het invullen van uitslagen of het eenzijdig verplaatsen van wedstrijden van uw zijde niet zijn 
toegestaan zonder medeweten van de wedstrijdleider. 
We zijn dit seizoen gestart met 92 teams onderverdeeld in verschillende klassen. 
De KNBB viel weer terug naar 5 C-klassen maar blijkt toch moeilijk in te vullen. 
In ons district waren er te weinig teams in de C4 klasse om deze te laten draaien. 
Ik heb toen besloten deze teams onder te brengen in de C3 klasse en tevens de ondergrens van de C3 
klasse te verlagen van 1.00 naar 0.70 om voor deze biljarters de sport attractief te houden. 
De moyenne bepalingen waren niet te volgen wanneer men niet wiskundig hoog opgeleid was. 
Gelukkig is dit nu weer van de baan en wordt het moyenne weer als voorheen berekend over alle 
gespeelde wedstrijden. 
Klassen en kampioenen: 
B1  Kaper 1 
B2  Ons Genoegen 2 
C1  Sombroek 2 tevens gewestelijk kampioen en gaan dus nationaal 
C2  HNK 1 
C3  De Vriendschap 4 
C4  Hier werd niet gespeeld maar wel afgevaardigden naar het gewest te weten: 
       Turnlust 6 –Wieringermeer ’85 3 – Royal 1  en DNO ’86 4 
       Dit zijn de hoogst geëindigde teams in de C3 met gerechtigde C4 spelers. 
C5  Dames hebben een onderlinge competitie gespeeld (Kaper—ELTO  en Turnlust 6) 
       Kaper en ELTO hebben gewestelijk gespeeld 
Recreanten  Turnlust 7 
 
Tevens heb ik een ander puntensysteem voorgesteld zoals u heeft ontvangen als bijlage. 
Het gewestelijke punten systeem van 12 punten bij winst wordt komend seizoen vervangen door het 
systeem wat ik u voorgesteld heb. 6-0 , =2 matchpunten en 6 partijpunten. 
Het lijkt mij het moment om over te schakelen op hetzelfde systeem. 
 
U dient uw team inschrijvingen weer voor 1 juni te hebben ingestuurd. 
Er is echter een verschil officiële inschrijfformulieren insturen via mail (teams-nwn@ziggo.nl) want 
kladjes worden niet meer in behandeling genomen. 
 
Ik wens een ieder een zonnige zomer en teams die ons district nog vertegenwoordigen veel succes. 
 
Wedstrijdleider teams, 
 
Hans Cillessen 
 
Wat betreft het nieuw in te voeren puntensysteem. Gerard Lenting vraagt of dit i.o.m. de 
andere districten gegaan is. Districten zijn autonoom om dit in te voeren. Gerard geeft aan 
geen voorstander te zijn. 
De voorzitter legt dit de vergadering voor. Een ruime meerderheid geeft aan voorstander te 
zijn voor het invoeren van het nieuwe puntensysteem. 
  

mailto:teams-nwn@ziggo.nl
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Cees Bas: vraag over C4 met een gemiddelde van 0,7. Hans: gewoon inschrijven. 
 
9. Verslag commissies Arbitrage 
Theo Sneekes leest het verslag voor van secr. van de arbiters Paul Wansink. 
 

                      Verslag arbitercorps  2015 / 2016 
 
 
Het arbiterkorps District Noord West Nederland heeft het seizoen 2015 / 2016 twee arbiter 
cursussen (een opfris- en een clubarbiter) georganiseerd. 
Hoewel het voor de Clubarbiters, die vele jaren geleden hun certificaat hebben behaald, 
hard nodig is, was de belangstelling hiervoor niet groot. De wél aanwezige arbiters waren zeer 
enthousiast over de opfris cursus gegeven door Marieke Schigt.  
Momenteel is er een Clubarbiter cursus gaande met 8 personen, gehouden bij B.v. Sombroek, 
die op 21 mei hun examen proberen te halen. 
Zeker genoemd mag worden dat er tijdens de cursus 24 spelers hun avond opofferen om voor  
te spelen op deze cursus, grote klasse, bedankt hiervoor. 
 
Ook hebben er 2 District arbiters deelgenomen in Alkmaar aan de cursus Gewestelijk arbiter. 
Piet Karman is voor deze cursus geslaagd.  
 
Door zitting te nemen aan het District bestuur zijn de lijnen tussen het District bestuur en het  
Arbitercorps korter geworden, deze samenwerking is plezierig voor beide partijen en kan er  
adequater afspraken gemaakt worden.  
 

Het actieve arbitercorps bestaat momenteel uit 2 gewestelijk (☆☆☆)arbiters,  

19 District arbiters (☆☆) en 3 Clubarbiters (☆). 

Daarnaast heeft het corps nog 24 clubarbiters (☆) die op de eigen verenigingen arbitreren. 
 
Onze coördinator Alie Sneekes heeft haar uiterste best weer gedaan om de 35 finales in het 
Biljartseizoen 2015 / 2016 weer te voorzien van de nodige arbiters om deze finales weer tot 
een goed einde te brengen. 
 
Paul Wansink, secretaris 
District Noord-West Nederland 
 
 
Verslag coördinator Alie Sneekes (niet aanwezig) 
Theo Sneekes leest het verslag voor: Geen vingerwijzing, maar alert blijven. Een aantal 
voorbeelden volgen. 

 
Ongewenste Veranderingen                 11-05-2016 

 
N.V.W.       Overgangsklasse Libre 
                              4 – 5 – 12   Nov     2015  't Veld 
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4 Arbiters 
4 Spelers                   2 tafels 
         Zonder mededeling van afzeggen spelers 
                           2 arbiters afgezegd 
 
 
N.V.W.       38/2       3e  Klasse 
                              24 – 27 Nov  en  1 Dec    2015     Liefhebber  W 'huizen 
4 Arbiters 
6 Spelers                            2 tafels 
                           2 arbiters weer afzeggen 
 
N.V.W.           Top  klasse      't Veld    De Uitdaging 
Zou gespeeld worden op 30  Nov en 11  Dec         2015 
          wordt 2 – 3 – 9  December 
6 spelers              3  tafels                Heel vervelend datum wisseling. 
 
N.V.W.   1E Klas bandstoten         B I O S     W 'huizen 
                           22 Jan  en  8  febr.     2016 
gaat naar Sombroek Langedijk 
Wordt   6- 13 – 20  Jan   2016 
3 tafels    worden    2 tafels           ( arbiters naar huis ) 
Laatste dag weer  3 tafels 
 
            Verandering van datums is uiterst vervelend !! 
 
                                                                                                   Alie Sneekes. 
 
Gerard Lenting: voelt zich aangesproken en vindt het heel vervelend dat dit op deze wijze 
aan de orde gesteld wordt. 
De voorzitter is het hiermee eens en geeft aan dat dit niet op deze vergadering aan de orde 
gesteld moet worden, maar in het voorzittersoverleg. Dit onderwerp wordt dan ook de 
volgende keer in het voorzittersoverleg aan de orde gesteld. 
 
10. Verslag commissie CTR 
Voorzitter Jan Kant: Er zijn 2 klachten behandeld. Er is o.a. een klacht binnengekomen bij de 
CTR van een speler die geen uitnodiging heeft gekregen. Waarschijnlijk verkeerd 
emailadres. 
 
Jan Kant vraagt aan de wedstrijdleider aan de PK wedstrijdleider om snel de ranglijst na een 
gespeelde voorronde te plaatsen. Dan kan een speler ook snel zien hoe hij/zij geëindigd is. 
Dit voorkomt gedoe. 
 
PAUZE 
 
11. Verslag jeugdconsul en automatisering/ website 
- wedstrijdleider TC: het bestuur stelt voor om Hans Cillessen her te benoemen. Dit wordt 
onder applaus aangenomen. 
Er hebben zich tegenkandidaten gemeld. 
Ook hebben zich geen kandidaten voor de functie voorzitter aangemeld bij de secretaris. 
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De voorzitter deelt mee dat hij met zo’n bestuur eigenlijk als voorzitter weinig heeft te doen. 
Alleen innovatieve ideeën aandragen, het contact met de KNBB (Nieuwgein) en clubs 
helpen. 
Voorts verteld hij dat het contact met Nieuwegein niet soepel verloopt. 
Daarnaast zijn er gesprekken geweest met de ‘Schager recreanten’. De KNBB wil v.w.b. de 
contributie geen uitzonderingen en mede daardoor heeft het districtsbestuur besloten om niet 
verder te gaan met de Schager recreanten. Onze ‘eigen’ recreantenpoule gaat op de oude 
voet verder. 
Leo geeft aan toch iets proberen op te zetten en misschien volgt er binnenkort een oproep 
voor een tussentijds voorzittersoverleg. 
Leo vraagt opnieuw aandacht voor de vacature voorzitter. Blijf vooral zoeken naar een 
geschikte kandidaat. 
 
12. Verslag jeugdconsul; Fons wil nog een jaar doorgaan 
Er zijn 2 jeugdverenigingen; beiden spelen bij bv. De Liefhebber. Samen met 1 jeugdteam 
van bv. Horna spelen zij een competitie. 
1 team van de De Liefhebber en het team van Horna spelen op 28 en 29 mei as. de 
jeugdfinale in Afferden. 
Het jeugdkersttoernooi: medio mei volgt meer duidelijkheid.  
Fons heeft in overleg met De Liefhebber 2 nationale finales aangevraagd. Eén van de twee 
wordt waarschijnlijk de 2e klasse jeugd. 
Fons doet een oproep om jeugdspelers te interesseren. 
 
De voorzitter geeft als aanvulling op het Kersttoernooi dat de meeste middelbare scholen 
inmiddels aangeschreven zijn. Twee colleges hebben aangegeven geen interesse te 
hebben. 
 
13. Verslag automatisering/ website/ PR 
Ruud Kaag geeft een korte toelichting. De opzet en indeling van de website staat vast. Ruud 
plaatst stukken etc. en vraagt aandacht voor aanlevering van informatie. 
Zoals gezegd gaat Sebastiaan een stapje terug doen en wordt er assistentie gevraagd voor 
ondersteuning voor de website. 
 
14. BILJARTNIEUWS: van papier naar digitaal; evaluatie 
Ruud Kaag: heeft tot 2 keer toe gehoord dat iemand geen uitnodiging voor een finale heeft 
gehad. Dit is uiteraard zeer vervelend en niet de bedoeling. 
Uitnodigingen voor een finale worden via de mail naar de betreffende spelers en naar de 
(wedstrijd)secretaris van de club gestuurd. En ook op de site geplaatst. 
 
Wat als iemand geen mailadres heeft? 
Bertus Biersteker: laat een bevriende medespeler de uitnodiging naar zijn/haar emailadres 
sturen. 
De overgrote meerderheid van de vergadering is tevreden met de ingeslagen digitale weg. 
 
Het BEWAARNUMMER aan het begin van het seizoen blijft op papier verschijnen. Hierin 
wordt voortaan ook de teamcompetitie inclusief de volledige teamsamenstelling vermeld.  
 
15. Jubilea bij clubleden (voorstel Olof Sinnige en Niek Ligthart) 
Niek Ligthart voert het woord. 
Aandacht schenken aan jubileums. Het lijkt ons, Olof Sinnige en mij wel een goed idee om mensen 
die vanaf aanvang tot 12,5 jaar en verder via hun clubbestuur of districtsbestuur in het zonnetje te 
zetten. Dit kan middels een bondsoorkonde of eventueel in het district NWN. Jannie Kaag, partner 
van Ruud, wil eventueel assistentie verlenen om hiervoor iets te ontwikkelen. Leden die hiervoor in 
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aanmerking zouden komen moeten worden aangemeld via hun clubbestuur. Naar een commissie die 
dat kan gaan regelen.  
Hoe denkt de vergadering inclusief bestuur NWN hierover? 
Met vr. gr. Niek Ligthart, Olof Sinnige 
 
De voorzitter: de club is verantwoordelijk voor het melden. 
De vergadering stemt voor een regeling in het leveren te roepen; bijv. bij 25, 40, 50 jaar e.v. 
Leo stelt voor een werkgroep te formeren waarin o.m. Niek en Olof zitting hebben, om dit 
voorstel verder uit te werken. Laura Schrijver en/of Gerard Lenting van De Liefhebber stellen 
zich ook beschikbaar.  
Leo stelt voor om iemand vanuit het bestuur naar voren te schuiven om ook plaats te nemen 
in deze werkgroep. (red. wordt Leo Onnekink) 
  
16. PR 
De voorzitter: Op de site heeft al een oproep gestaan voor een communicatie/ PR-
medewerker. Kortom we zoeken iemand. Misschien iemand vanuit een vereniging die 
verslagen wil maken.  
Bertus Biersteker: als elke vereniging na een finale een stukje wil aanleveren dan zijn we al 
een eind verder. 
Dick Lukasse: het gaat ook om bekendheid vooraf. Waar is de finale etc. 
 
17.  Rondvraag. 
- Piet Kost: bedankt het bestuur voor de oorkonde en attentie. Piet legt uit hoe hij tot de 
functie van arbiter gekomen is. 
- Bertus Biersteker: organisatorische vraag. Hij heeft de indruk dat het democratisch gehalte 
van de vergadering naar beneden gaat. Teveel in het voorzittersoverleg geregeld. 
De voorzitter: de ALV is de plaats van besluitvorming. In het voorzittersoverleg wordt de 
richting/ beleid bepaald. 
-Gerard Lenting: vanavond zijn een paar zaken de revue gepasseerd die niet in het 
voorzittersoverleg aan de orde geweest zijn.  
De voorzitter is het hiermee eens en vindt dit spijtig. In het vervolg hier beter opletten. 
- Kees de Vries: bedankt het bestuur voor het zware werk. 
-Theo Sneekes: bedankt het bestuur voor de attentie tijdens zijn afwezigheid/ziekte. 
- Jan Faber: graag de teamvermeldingen in het vervolg in het BEWAARNUMMER. Wordt 
voor gezorgd. 
- Arnolda Kost/Nico Kraakman: graag bij inschrijvingen het telefoonnummer vermelden. 
- Dick Lukasse: doet wederom een oproep aan de verenigingen om het ledenadministratie-
systeem ‘Renflex’ up to date te houden. Voorkomt fouten. 
 
18. Sluiting. 
De voorzitter sluit 22.00 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en 
prettige vergadering en wenst iedereen wel thuis. 


