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NOTULEN ALGEMEN LEDENVERGADERING (en TLV) D.D. 20 augustus 2019 
Gehouden bij café – restaurant Leemreis te Hengelo. 
 
Aanwezig: 

Bestuursleden: Wim Schmitz (vz), Henk Nijman (secr.), Toon Stortelder (pm), Jan Roelofsen 
(wl. Comp.), Rolinka Marach (wl. Comp.), Chris Jansen (wl. PK), Hans Ratering (wl. PK) en 
Wim Peters (dag comp.). 
Verenigingen: ABC, Buitenmolen, Concordia ’54, De Olde Mölle, Heitkamp, DLS, D’n Draejer, 
Doetinchem 2000, DSS, Gildehuis, de Graafschap, Gildehuis, de Harmonie, de Keu, Koenders, 
Köster, Markt Doesburg, Martin, Nieuw Rosegaar, Niijman, Ons Genoegen De Heurne, Ons 
Genoegen Zelhem, Oude Rijn, Pand 8, te Pas, Pol Zelhem, Slootermeer & Scholtenhof, Tante 
Dies, Tapperiij, Taveerne, Uniek, Uutkiek, Veemarkt, Veldhoek, Waldeslust, WSS en Wapen 
van Ulft. 
Ereleden en leden van verdienste: Frits Komp, Willy Nijman, Jan Pothof, Ferdinand Polman en 
Freddy Jansen. (en Chris Jansen en Toon Stortelder). 

 
Afwezig met kennisgeving: 

Verenigingen: Oude Rijn, ter Voert, en V.O.P. 
 
Afwezig zonder kennisgeving: 
 Verenigingen: Heelweg, De Ploeg, Kievit en Tiemensen. 
 
1. Opening en welkom 

Voorzitter Wim Schmitz opent de vergadering en heet de verenigingen, ereleden, leden van 
verdienste en zijn mede bestuursleden van harte welkom.  
VZ verzoekt om een minuut stilte ter nagedachtenis aan alle leden die het district het 
afgelopen jaar zijn ontvallen. 
VZ merkt op dat een vereniging zich niet perse door een bestuurslid hoeft te 
vertegenwoordigen, maar dat dit ook mag middels een lid van de vereniging. 
VZ formuleert de vergaderregels en deelt mede dat de vergadering wordt opgenomen t.b.v. de 
notulist. 

   De presentielijst wordt doorgenomen en de agenda wordt onveranderd vastgesteld 
 
2. Notulen algemene ledenvergadering 20 augustus 2019 
    De notulen van algemene ledenvergadering worden onveranderd goedgekeurd. 
 
3. Binnengekomen stukken 
    Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
4. Algemeen jaarverslag 2018-2019 

VZ stelt vast dat ons ledenbestand, in tegenstelling tot de landelijke trend, nog steeds vrij 
constant blijft. 

    
5. Financiën 
    5.1 Jaarrekening 2018 (1 januari t/m 30 juni) 

Jaarrekening 2018 – 2019 (1 juli 2018 t/m 30 juni 2019) 
Penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekeningen i.v.m. het omzetten van 
kalenderjaar naar competitie jaar. 
De vergadering stemt in met de jaarrekeningen en keurt deze goed. 

    5.2 Verslag kascommissie 
De kascontrole is uitgevoerd door Bertus Dijkstra (Buitenmolen) en Heinz-Juergen 
Schoter (Slootermeer & Scholtenhof). Heinz-Jurgen leest het kascontrole verslag voor en 
deelt mede dat zij geen onrechtmatigheden hebben vastgesteld. Hij stelt de vergadering 
voor het bestuur decharge te verlenen. 
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 5.3 Decharge bestuur 

Het voorstel van de kascommissie is om het bestuur decharge te verlenen voor het 
gevoerde financiële beleid over de jaren 2018 en 2018-2019, wat met applaus door de 
vergadering wordt aangenomen. 

    5.4   Benoeming nieuw lid kascontrole. 
De kascontrole is uitgevoerd door Bertus Dijkstra en Heinz-Jurgen Schoter omdat Edwin 
Eggink verhindert was en reserve lid Tonny Stroet door omstandigheden ook niet kon. 
Edwin Eggink is thans aftredend. Penningmeester Toon Stortelder stelt aan de 
vergadering voor om de kascommissie voor volgend jaar nu te laten bestaan uit de leden 
Bertus Dijkstra en Heinz-Jurgen Schoter en reserve lid Tonny Stroet. Dit voorstel wordt 
door de vergadering goedgekeurd. 

5.5   Begroting 2019-2020 
Het district bestaat het aankomend seizoen 85 jaar en door het bestuur (Wim Peters) 
wordt bekeken of hier nog iets extra’s mee zal worden gedaan. 
Het voorstel is om de contributie gelijk te houden. 
Er volgt een discussie over hoe het zit met leden die bij meerdere verenigingen lid zijn. 
Door beide verenigingen wordt dan een bijdrage aan de KNBB betaald, terwijl de KNBB 
maar bij één vereniging (die met het laagste lidnummer) een bijdrage int. 
Ans Ederveen vraagt of hier rekening mee wordt gehouden en of deze leden goed in 
beeld zijn. Ze vraagt ook of dit niet geautomatiseerd kan. De penningmeester deelt mede 
dat dit op dit moment niet mogelijk is en dat hij hiervoor alle leden individueel na moet 
lopen om ze in beeld te krijgen en dat dit een lastige klus is. Hij stelt dan ook voor om dit 
voorlopig zo te laten. De vergadering (op één na) gaat hiermee akkoord.  
Hierna wordt de begroting voor 2019-2020 vastgesteld. 

   
6. Bestuursverkiezing 

Districtsbestuur: 
Aftredend en herkiesbaar als bestuurslid zijn Jan Roelofsen (wl. comp.) en Wim Peters (dag 
comp.). Met applaus worden Jan en Wim herbenoemd als bestuursleden van het district. 
Commissie van Beroep: 
Aftredend en herkiesbaar als lid van de commissie van Beroep (Bertus Dijkstra, Hans Veenhuis 
en Henk Rutten) is Hans Veenhuis. Met applaus wordt Hans herbenoemd als lid van de 
commissie van Beroep. 
VZ meldt nog dat er in de afgelopen periode geen beroep is gedaan op de CvB. 
Arbitercommissie: 
In de Arbitercommissie, bestaande uit René Leijzer, Wim Schmitz en Toon Stortelder, vinden 
geen wijzigingen plaats. 

     
7. Verslag Voorjaarsvergadering Sectie Carambole van 15 juni 2019 en besluiten 

Commissie Breedtesport KVC voor het seizoen 2018-2019 
Deze vergadering is bezocht door Wim Schmitz en Toon Stortelder. 
Wim Schmitz doet hiervan verslag. Zie hiervoor ook de presentatie op de site van KNBB 
Doetinchem e.o. 
 

8. Wedstrijdzaken      
    8.1  Jaarverslag Persoonlijke kampioenschappen. 

 De wedstrijdleiding berust in handen van Chris Jansen en Hans Ratering en Rolinka 
Marach is arbiter coördinator. 

 Er zijn geen op- of aanmerkingen op het PK verslag. 
 Chris Jansen bedankt Ans Ederveen voor het aanleveren van de grote hoeveelheid 

informatie. 
 Het aantal deelnemers bedroeg in totaal 171 t.o.v. 141 in het vorig seizoen wat een 

toename betekend van 30 deelnemers. 
 Het jaarverslag PK’s wordt onveranderd goedgekeurd. 
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8.2  Jaarverslag teamcompetitie 
 De wedstrijdleiding beruste in handen van Jan Roelofsen en Rolinka Marach. 
 In totaal hebben er in het afgelopen seizoen 160 teams aan de avondcompetitie 

deelgenomen, wat een toename betekend van 1 team t.o.v. seizoen 2017-2018. 
 A.d.h.v. de sheets benoemd VZ de kampioenen van de diverse klassen en de 

afvaardigingen naar de gewestelijke- en landsfinale. 
Op de landsfinales is De Veemarkt 2e geworden en De Buitenmolen 3e. 

 Het jaarverslag teamcompetitie wordt onveranderd goedgekeurd.   
8.3  Huldiging Nationale kampioenen 

   Willem Siebers is nationaal kampioen libre 3e klas geworden en wordt hiermee  
    gefeliciteerd en gehuldigd middels een cadeaubon en een boeket bloemen. 
    VZ meldt verder nog dat Walter Crols nationaal kampioen biljart artistiek is geworden. 
    De felicitatie zal middels Ans Ederveen worden overgebracht.  

8.4  Triatlon 2019 
 De triatloncommissie bestaat uit Theo Rijntjes en Wim Schmitz. 
 Ook dit jaar is er weer een triatlon toernooi gehouden. 
 De einduitslag van dit toernooi was: 

1e. Uniek 1 
2e. Thuvine 1 
3e. De Pol 2 

8.5 Persoonlijke kampioenschappen 2019-2020 
 Het PK-rooster is inmiddels gepubliceerd. 
 VZ legt a.d.h.v. een aantal sheets de veranderingen uit. 

Eén van de veranderingen is de invoering van het interval systeem. 
8.6   Arbiterbestand 

 René Leijzer is gestopt als arbiter coördinator. Zijn taak als coördinator is over 
genomen door Rolinka Marach met ondersteuning van Hans Ratering 
René wordt bedankt voor de vele werkzaamheden die hij als arbiter coördinator voor 
het district heeft verricht. Er wordt een attentie voor René aan Nico Leijzer 
meegegeven. 

 Opleidingen worden verzorgt door Toon Stortelder en Wim Schmitz. 
 VZ doet maar weer eens een oproep aan de leden om een arbiter cursus te volgen. 

8.7 Teamcompetitie 2019-2020 
 VZ behandeld a.d.h.v. sheets de diverse wijzigingen en spelregels. 
 De aanvangstijden blijven ongewijzigd. 
 Indien men een wedstrijd wil verzetten, dan dient men dit eerst met de tegenstander 

te overleggen en dan pas te laten aanpassen. We biljarten tegen, maar ook met 
elkaar. 

 De indeling van de poules zal zo veel mogelijk op speelsterkte gebeuren. 
8.8 Dagbiljarten 

 Het bestuur van het dagbiljarten bestaat uit: Ben Straatsma, Henny Terhorst, Wim 
Peters, Theo Rutjes en Wim van Uhm. Wim Peters heeft ook zitting in het 
districtsbestuur.. 

 VZ benoemd de diverse resultaten van deelnemers aan de PK’s. De kampioenen zullen 
op de ALV van het dagbiljarten worden gehuldigd. 

 
9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

 Gerard Derksen(districtslid) 
Merkt op dat hij uitslagen van districts- en gewestelijke finales moeilijk of niet kan vinden op 
de site van KNBB Doetinchem.. 
Hans Ratering licht toe dat deze op de site onder algemeen en dan archief te vinden zijn. 
VZ meldt dat in de toekomst beter te vinden moeten zijn middels een link naar Biljartprof. 
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 Nico Leijzer (Köster) 
Merkt op dat diverse zaken maar moeilijk terug te vinden zijn op de site van het district en 
dat het soms een heel gepuzzel is. 
VZ geeft aan dat er wat dit betreft nog wel iets te verbeteren valt. Het moet beter! 
Hij doet een oproep aan de vergadering of er mensen zijn die voldoende deskundigheid 
bezitten en bereid zijn om in deze het bestuur te ondersteunen. 
 

10. Sluiting 
VZ dankt de vergadering voor de goede opkomst, aanwezigheid en inbreng en dankt Café-
restaurant Leemreis voor de gastvrijheid en sluit de vergadering. 

 
 

 
 

   
 
        


