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NOTULEN 2019, van de Algemene Ledenvergadering 
 

 
15 mei 2019, gehouden in Dorpshuis, Warmenhuizen 
 
Aanwezige bestuursleden: 
Leo Onnekink (voorz), Jan Latenstein (pm.), Dick Lukasse (secr.), Hans Cillissen (TC), 
Arnolda Kost (PK + contactpersoon Den Helder), Piet Pols (ass. wedstrijdleider PK + 
representatieve taken), Paul Wansink (arbiters), Jan Quak (recreanten) 
 
Afvaardiging CTR: Jan Kant, Arie Dick Muntjewerf 
Voorts aanwezig: erevoorzitter Ed Nebbeling;  
Ere leden: Jan Kant, Olof Sinnige en Arie Tesselaar;  
Voorts aanwezig: alle verenigingen m.u.v. bv. De Branding en bv. Kaper (zonder bericht). 
(Red. De Branding was niet aanwezig vanwege het overlijden van de voorz./secr. 
penningmeestr.) 
 
Afwezig met bericht: ere leden Joop Buis en Nico Kraakman, lid van verdienste  
mw. An de Boer, Theo Sneekes (arbiters), Patrick Sombroek en Jan van Gestel. 
 

1. Opening door de voorzitter 
Voorzitter Leo Onnekink opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van 
harte welkom, m.n. de ereleden, leden diverse commissies en Ruud Kaag.  

  
2. Huldigen – Jubilarissen – Nationaal kampioenen  

Rob Kok, nationaal kampioen libre klein overgangsklasse wordt gehuldigd en 
ontvangt uit handen van de voorzitter een oorkonde en attentie voor deze prestatie. 
Tevens is Rob met een moyenne van 36,20 gepromoveerd naar de libre klein 
Topklasse.  
Daarnaast memoreert Leo dat het kaderteam - waarvan Rob teamleider is - nog in de 
race is voor het NK wat zich afspeelt in Rumpt op 25 en 26 mei as. 
Tom Slikker is nationaal jeugdkampioen driebanden groot geworden; Tom gaf geen 
voorkeur aan een huldiging. 

 
3. Behandeling van de notulen ALV 16 mei 2018 

Deze zijn met de uitnodiging meegestuurd.  
Opmerking Jan Latenstein: blz. 2 onder kascontrolecommissie moet Jan Willem 
Dekker (HNK) i.p.v. Aad Weijers zijn.  
Voor het overige goedgekeurd en ondertekend. 

 
4.  Ingekomen stukken, mededelingen  

Ingekomen stukken: op 14 mei jl. is berichtje van Nico Kraakman binnengekomen dat 
hij nu 6 teams heeft voor dagcompetitie driebanden. Hij vraagt of er nog meer teams 
zich aan willen melden. In feite is 6 teams al voldoende om een competitie op te 
starten. 

  DISTRICT NOORD WEST NEDERLAND 
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Mededelingen:  
- Zie voor afberichten hiervoor. 

 
5.  Jaarverslag secretaris 

Dit verslag is met de uitnodiging meegestuurd en staan ook op de site. 
       Geen opmerkingen. 

Leo wijst op het feit dat Dick Lukasse volgend jaar afscheid neemt. Kortom, opvolging 
gevraagd. 

 
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 2018 – 
2019 en de verwachting van de begroting 2019 – 2020. 
Exploitatieoverzicht: 
Jan Kant ziet geen heffing opgelegd ad € 50,= voor afwezigheid van bv. De Branding. 
Is inderdaad niet opgelegd. Volgens afspraak wordt hier voortaan vervolg aan 
gegeven. 
Balans: 
De penningmeester heeft zelf een tikfout ontdekt; de genoemde € 90,= moet € 0,= 
zijn. De totaaltelling is wel goed. 

 
Het voorstel dat komend jaar de indexering van 2% toe te passen, wordt 
aangenomen. 
Jan wijst nogmaals op het feit dat KNBB-leden die 25, 40 of meer dan 50 jaar lid zijn 
recht hebben op een herinneringsspeld c.q. KNBB-oorkonde (>50jr.). Aanmelden bij 
de secretaris.  

 
- Verslag kascontrole commissie. 

Jan Willem Dekker (HNK) en Bertus Biersteker (De Vriendschap), waarbij de laatste 
het woord voert. De stukken zagen er wederom keurig en gestructureerd uit. Applaus 
volgt. 
De voorzitter bedankt de kascontrolecie. 
 

- Aanwijzing kascontrole commissie 2019 – 2020 
Jan Willem Dekker (HNK, 2e keer) 
Patrick Sombroek (Sombroek Langedijk) 
Reserve: Aad Weijers (TOG) 

 
      7.  Verslag wedstrijdleider PK 
       Dit verslag is met de uitnodiging meegestuurd. 
      Geen opmerkingen. 
       Wedstrijdleider Arnolda Kost geeft een korte toelichting. 

Het voorstel wat vorige ALV aangenomen is dat bij Driebanden groot (3e klas):  
vermindering van aantal caramboles van 20 naar 16 (20 %) wordt teruggedraaid. 
In het nieuwe seizoen wordt met het door de KNBB ter beschikking gestelde 
programma genaamd Biljartprof gewerkt. Inlogcodes volgen.  
N.a.v. een vraag van Olof Sinnige over intervallen geeft Piet Pols nog een toelichting. 
 

      Inschrijvingen PK voor 1 juni. 
 De voorzitter vraagt een applaus voor de inzet van Arnolda Kost en Piet Pols. 
 
      8.  Verslag wedstrijdleider TC 
       Dit verslag is met de uitnodiging meegestuurd. 
      Geen opmerkingen.  
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Wedstrijdleider Hans Cillessen meldt dat een aantal teams niet mee kunnen doen 
met de gewestelijke voorronden/ finales. Dit komt o.a. dat teamleiders mededelingen 
op de site niet tijdig hebben gelezen.  
Fred van Poolen (Dorpshuis Callantsoog) vraagt of Hans in het vervolg via de mail wil 
corresponderen.  
Hans: is een zaak voor de teamleiders dat hij/zij meldingen op de site in de gaten 
houden. 
Cees Bas (BIOS): mail aan Hans gestuurd m.b.t. gewestelijke deelname van C3 
team; chaos, slecht georganiseerd. 
Hans: omdat het zich in een ander district afspeelde heb ik hierover contact gehad 
met Piet Verhaar (voorzitter KVC); er is een gesprek geweest met wedstijdleider en 
beterschap beloofd. 
Dirk Mosch (BIOS): een persoon mag voor meerdere teams uitkomen, echter niet in 
dezelfde klasse. Aansluitnummer blijft dan hetzelfde. Algemeen moyenne wordt door 
Biljartpoint berekend. 

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

Paul Wansink (secretaris): Bertus Biersteker en Jan Willem Dekker hebben het 
diploma 2* arbiter behaald.  
Paul geeft nogmaals aan dat gezien de hoge gemiddelde leeftijd van de arbiters 
nieuwe aanwas noodzakelijk is. Kijk om uw heen in de vereniging, wellicht geschikte 
kandidaten en graag aanmelden. 
Leo: met toestemming van de KNBB wordt in district NWN een proef gedaan inzake 
snellere doorstroming van 1* naar 2* arbiters d.m.v. een korte cursus, van ca. 3 
avonden. Officieel examen is wel vereist. 
Alles uiteraard in het belang van de biljarter, want zonder arbiters wordt biljarten 
moeilijk! 

 
PAUZE 

 
      10. Verslag jeugdconsul 
        Vacature. 

Leo: wie weet is er iemand die met een voorstel komt om over aanwas jeugd; een 
goed voorstel wordt zeker gehonoreerd. 

 
       11. Verslag automatisering website 

Hans Cillessen: het herinrichten van de site krijgt een vervolg. Dit in overleg met       
Ruud Kaag en Gerard Lenting. 
 Doel is om de website overzichtelijker te maken.  

 
       12. Verslag recreantencompetitie 
  Jan Quak doet verslag.  

 Prachtig seizoen geweest. 4 april jl. finales geweest waar Waarland 3 kampioen is  
geworden. In augustus worden alle teamleiders uitgenodigd voor informatie m.b.t. het  
nieuwe seizoen. 
Voorzitter Leo: zoals de vergadering weet is het district groot voorstander van 
integratie wat voor 95% zeker is. Eén vereniging die een groot aantal KNBB-teams in 
deze competitie levert heeft nog vragen waar we op korte termijn een gesprek mee 
hebben. (Red. op vrijdag 17 mei heeft een positief gesprek plaatsgevonden) 
 
Rob Holz (MBSOV): was van gedachte dat op deze vergadering duidelijk zou worden 
wie KNBB-lid blijft. 
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Leo: Nee, dit is niet zo. Gevraagd is of de KNBB-verenigingen welke recreanten-
teams ingeschreven hebben zich uit zouden spreken. Excuses dat dit schijnbaar niet 
duidelijker is gecommuniceerd.   
 

 13. Verslag commissie toezicht reglementen 
 Voorzitter Jan Kant meldt dat er in overleg met de secretaris één klacht is   
afgehandeld.  

 
  14. Bestuursverkiezing 
   Lid commissie Toezicht Reglementen: 

  Geen kandidaat gemeld. De voorzitter vraagt of er iemand uit de vergadering is die 
deze taak op zich wil nemen? 
Bertus Biersteker (De Vriendschap) en John Nolten (KOT) melden zich aan. 
De voorzitter vraagt of Jan Kant met deze mensen om de tafel gaat; akkoord. 
 
Teamleider TC/ bestuurslid/ Automatisering: Hans Cillessen her te benoemen; wordt 
met applaus aangenomen. 
 
Representatieve zaken/ ass. wedstrijdleider: Piet Pols her te benoemen; wordt met 
applaus aangenomen. 
 
Geen kandidaten hebben zich voor de vacatures districtsvoorzitter en jeugdconsul 
gemeld. 
Districtsvoorzitter Leo Onnekink: “Mijn houdbaarheidsdatum is voorbij. Ik ben onlangs 
76 jaar geworden en krijg gebreken, m.n. mijn geheugen laat me vaak in de steek. 
Met deze goeie bestuursleden is voorzitter zijn niet moeilijk. 
Het moet toch mogelijk zijn met een vereniging van meer dan 600 leden een 
voorzitter te krijgen. Kijk niet alleen binnen uw vereniging, maar ook daar buiten. 
Bedankt voor het feit dat hij 8 jaar voorzitter mocht zijn van deze vereniging. Ik heb er 
ook veel van geleerd”. 

  
 Secretaris Dick Lukasse neemt het woord. 

“Leo was niet een voorzitter die alleen maar op de winkel paste. Heeft veel zaken 
ontwikkeld, ging moeilijke discussies aan, wilde aandacht voor het biljarten, hield 
vergaderingen kort etc.,  
Zijn credo was: ‘het mogelijk maken dat steeds meer mensen met een keu onder de 
arm een partijtje te gaan biljarten’”. 
Gezien deze de inzet van Leo de afgelopen jaren vraagt de secretaris de vergadering 
het voorstel aan te nemen om hem tot erevoorzitter van het district NWN te 
benoemen. Onder applaus gaat de vergadering hiermee akkoord. 
Dick overhandigt Leo de bijbehorende oorkonde, een attentie en bloemen voor zijn 
vrouw. 
 
De secretaris vraagt de vergadering akkoord te gaan dat Leo nog het overleg voert 
m.b.t. de recreantencompetitie; de vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
Secretaris Dick Lukasse is waarnemend voorzitter (a.i.) tot de vacature 
districtsvoorzitter is ingevuld. 

  
        15. Rondvraag 
 Geen vragen. 
        
        16. Sluiting 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en prettige vergadering. 
Voorts wenst hij iedereen succes, veel biljartplezier in de toekomst.  
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En sluit ca. 22.00 uur de vergadering met ‘het gaat jullie allen goed’. 

 
 
De voorzitter a.i., de secretaris, voor dezen 

penningmeester, 
 
 
D.J. Lukasse     J. W. Latenstein   


