
 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 8 december 2022 

 

Aanwezig: 19 verenigingen 

Afwezig met kennisgeving: 6 verenigingen 

Afwezig zonder kennisgeving: 3 verenigingen 

 

1. Voorzitter Johan van den Hof heet de aanwezigen hartelijk welkom. 

2. De notulen van de ALV op 28 mei 2022 worden zonder op- of aanmerkingen 

goedgekeurd. 

3. Mededelingen van de voorzitter 

a) De 2 vlaggen van ons district, die gebruikt worden bij districts- en gewestelijke 

finales, zijn in de coronatijd zoek geraakt. De voorzitter vraagt aan de clubs om te 

kijken of ze misschien ergens bij hen liggen. 

b) Het nieuwe PK-Livescore voor de registratie van PK-uitslagen en het nieuwe 

ledenadministratiesysteem All United zijn in gebruik genomen. 

c) Voor de teamcompetities zal Biljartpoint waarschijnlijk ook volgend seizoen nog 

gebruikt worden. 

d) De bondscontributie gaat volgend seizoen met € 2,75 omhoog ter dekking van de 

gestegen kosten. De ALV van de KNBB heeft dit met 60 procent van de stemmen 

goedgekeurd. 

e) De districtscontributie blijft € 18,00. Eventueel zal een eenmalige korting gegeven 

worden als dat financieel mogelijk is. 

f) District Veluwezoom, waarmee we al enkele jaren samenwerken, gaat vanaf 

seizoen 2023-2024 de organisatie van de A-klasse driebanden groot op zich 

nemen. 

g) De voorzitter wijst er nog eens op dat verenigingen een vergoeding kunnen krijgen 

voor de organisatie van PK’s. Voor het aanvragen van deze vergoeding is een 

declaratieformulier beschikbaar dat naar de penningmeester gestuurd moet 

worden. 

4. Mededelingen van wedstrijdleider Jan Doeleman 

a) De reacties van gebruikers van PK-Livescore en All United zijn onverdeeld 

positief. Jan deelt mee dat hij dit heeft gemeld aan Ad Klijn van de KNBB. Het 

aantal testers is teruggebracht, omdat het merendeel van de aanloopproblemen is 

opgelost. 

b) De spelers zijn niet tevreden over het arbitreren vanaf de stoel bij het driebanden. 

Jan Doeleman stelt voor dat de organiserende vereniging voortaan arbitreert bij 



VW, en dat de spelers voortaan schrijven bij VW. De ALV stemt in met dit 

voorstel. 

c) Aan de bandstootcompetitie nemen veel biljarters deel die ook libre of driebanden 

spelen. Dit leidt ertoe dat nogal wat bandstootwedstrijden verzet worden of 

gespeeld worden met 2 teamleden. Jan Doeleman vraagt daarom minimaal 5 

spelers in te schrijven voor teams in de bandstootcompetitie. 

d) Bij het bandstoten is er na de competitie geen vervolg in de vorm van een 

gewestelijke finale. Jan Doeleman gaat de districten Oss, Den Bosch en 

Veluwezoom polsen of zij ervoor voelen iets dergelijks te gaan organiseren. 

5. Verslag arbiterkorps (te lezen op website) 

Een toevoeging hierbij is het volgende. We zijn naarstig op zoek naar nieuwe arbiters. 

Gert-Jan van de Ven heeft nu 3 mensen die de opleiding willen doen. Er zijn minimaal 

5 kandidaten nodig om een cursus te kunnen starten. Gert-Jan oppert dat het wellicht 

een goed idee is om op dit punt samenwerking te zoeken met district Oss. De 

voorzitter doet de oproep om binnen de verenigingen nog eens te kijken of mensen 

interesse hebben om arbiter te worden. 

6. Statuten in verband met WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) (te lezen 

op website) 

Harry Rullmann heeft via de notaris van de KNBB alles in orde gebracht. De statuten 

zijn aangepast aan de nieuwe WBTR en makkelijker leesbaar gemaakt door 

modernisering van het taalgebruik. De ALV gaat unaniem akkoord met de wijziging 

van de statuten. 

7. Financieel verslag (zie website) 

a) Het financieel verslag wordt zonder aanmerkingen goedgekeurd door de ALV. 

b) André Meijer doet verslag van de controle van de kascommissie, die hij samen met 

Ties van de Ven heeft uitgevoerd. Alles is door hen in orde bevonden. De 

penningmeester wordt decharge verleend. 

c) André Meijer presenteert verscheidene adviezen ter vermindering van de onnodig 

grote buffer op onze bankrekening, te weten bijna € 20.000 op de spaarrekening en 

ruim € 3000 op de lopende rekening. 

Zijn aanbevelingen aan het districtsbestuur: 

– reserveer € 2000 voor de opleiding van een zevental arbiters 

– reserveer € 1000 voor vervanging van laptop en printer van bestuur 

– reserveer € 500 voor PK-software 

– abonnement nieuw softwarepakket voor administratie à ca. € 125 

– verhoging van vergoeding voor bestuursleden van € 100 vanwege gestegen 

kosten van het thuis werken 

– verhoging van de dagvergoeding voor arbiters van € 20 naar € 30 

– een reserve van € 5000 op de spaarrekening is voldoende 

– een bedrag van € 10.000 van de spaarrekening halen om die naar rato te verdelen 

onder de verenigingen en lokaalhouders ter compensatie van inflatie en met name 

de hogere energiekosten 

– bestuurders voortaan zelf hun declaratie laten opstellen en ondertekenen 

– reservepotjes maken voor diverse zaken, bv. arbiterkorps 



– het maken van een plan van aanpak door een commissie van 2 of 3 mensen om 

de jeugd aan het biljarten te krijgen 

d) André Meijer en Ties van de Ven zullen ook volgend jaar de kascommissie 

vormen. Als reserve stelt Frank Uitterhoeve zich beschikbaar. 

e) De voorzitter deelt mee dat het bestuur bij de ING gedaan heeft gekregen dat een 

overboeking van de rekening van ons district automatisch gemeld wordt aan de 

voorzitter. Dit ter voorkoming van verduistering van geld zoals in het verleden. 

f) Begroting 2022-2023 

Hierin is een verlies voorzien van ongeveer € 2600 door minder inkomsten uit 

contributies, hogere kosten voor arbiters en de vergoeding die verenigingen krijgen 

voor het organiseren van PK’s. Er zijn geen aanmerkingen op deze begroting. 

8. Rondvraag 

Frank Uitterhoeve vraagt of het reglementair is dat je als uit-team geen 

uitslagenformulier meekrijgt, zoals nu soms het geval is. De voorzitter antwoordt dat 

dit niet tegen de regels is. Zijn advies: maak een foto van het wedstrijdformulier, of 

neem zelf een kopie van het formulier mee. Jan Doeleman merkt op dat hij de 

verenigingen en teams erop attent zal maken dat ze voortaan 2 wedstrijdformulieren 

moeten uitprinten, dus ook een voor de tegenstander. 

  

 


