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1. Inleiding 
De taken in het bestuur van het District Duinstreek worden uitgevoerd door verschillende bestuurs-
leden. Momenteel (maart 2015) kent het bestuur de volgende zes bestuursleden: 

1. De voorzitter; 
2. De secretaris; 
3. De penningmeester; 
4. De wedstrijdleider teams; 
5. De wedstrijdleider PK's; 
6. De voorzitter van het ACD. 

 
Volgens de statuten wordt de voorzitter in functie gekozen; de overige functies worden in onderling 
overleg in het bestuur verdeeld. Het bestuur heeft echter meerdere taken, die in onderling overleg 
over de verschillende bestuursleden verdeeld kunnen worden. Daarbij moeten we denken aan de 
Webmaster , de Ledenadministratie en de organisatie van de (Top)Toernooien. 
 
Van de zes bestuursfuncties worden hierna de functiebeschrijvingen weergegeven. Van de overige 
taken wordt alleen een Taakomschrijving weergegeven. 
De functie- en taakomschrijvingen zijn vooral bedoeld om inzicht te geven in de werkzaamheden van 
de verschillende bestuursleden. 
 
Daarnaast is het de bedoeling om per functie een Handleiding op te stellen, waarin alle taken 
specifiek zijn genoemd en voor een heel seizoen chronologisch worden opgesomd. In de Handleiding 
komen ook andere gegevens te staan, die noodzakelijk zijn bij een eventuele overdracht van de taken 
aan een nieuw bestuurslid.
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2. Functiebeschrijving voorzitter 
 
Algemeen 
De voorzitter vormt samen met de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur om, voor 
zover nodig, direct beslissingen te kunnen nemen. 
De voorzitter geeft leiding aan de maandelijkse bestuursvergaderingen, de Algemene 
Ledenvergadering van het district, de Wedstrijdleidersvergadering en eventuele overige 
vergaderingen die door het districtsbestuur worden belegd. 
De voorzitter heeft het recht om zijn medebestuursleden op hun verantwoordelijkheden te wijzen. 
Hij ziet erop toe, dat ieder bestuurslid zijn/haar taken goed uitvoert. 
De voorzitter is een van de twee bestuursleden, die het district in en buiten rechte 
vertegenwoordigen. 
 
Taken 
Bestuursvergadering District 
De vergadering voorbereiden en de agenda bepalen. De agenda wordt bepaald naar aanleiding van 
wat er leeft binnen het district, door zaken die ieder seizoen weer terugkomen en door de vaste 
agendapunten. De voorzitter leidt de vergadering en ondertekent de goedgekeurde notulen van de 
vorige vergadering. 
 
Gewestelijke vergadering 
De voorzitter en een bij toerbeurt wisselend bestuurslid vertegenwoordigt ons district bij de 
gewestelijke vergadering. De voorzitter heeft stemrecht. 
 
Bondsvergadering 
De voorzitter en een bij toerbeurt wisselend bestuurslid vertegenwoordigt ons district bij de 
vergaderingen van de KNBB. De voorzitter heeft stemrecht. Dit stemrecht wordt bepaald naar rato 
van het aantal leden per district. 
 
Algemene Ledenvergadering 
De voorzitter leidt de Algemene Ledenvergadering van het district. 
 
Wedstrijdleidersvergadering 
De voorzitter leidt de Wedstrijdleidersvergadering van het district. 
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3. Functiebeschrijving secretaris 
 
Algemeen 
De secretaris vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur om, voor 
zover nodig, direct beslissingen te kunnen nemen. 
De secretaris verzorgt alle uitgaande correspondentie, uitgezonderd zaken, die direct betrekking 
hebben op het wedstrijdwezen. Daarnaast zorgt de secretaris voor een juiste afhandeling van alle 
ontvangen correspondentie. 
 
Taken 
Bestuursvergadering District 
De agenda voor de maandelijkse bestuursvergadering in overleg met de voorzitter samenstellen en 
verzenden. Het maken van een actielijst  van de bestuursvergaderingen. In de bestuursvergadering 
worden alle ingekomen stukken, alsmede alle uitgaande correspondentie behandeld. Indien nodig, 
zal de secretaris ervoor zorgen, dat belangrijke spoedeisende correspondentie, die van direct belang 
is voor de overige bestuursleden, direct verzonden wordt. De secretaris ondertekent de 
goedgekeurde notulen van de vorige vergadering. 
 
Jaarverslag 
De secretaris maakt een jaarverslag dat door de Algemene Ledenvergadering moet worden 
goedgekeurd. Het jaarverslag bevat een korte weergave van de gang van zaken binnen het district 
gedurende het afgelopen jaar. 
 
Algemene Ledenvergadering 
In overleg met mede-districtsbestuursleden stelt de secretaris de agenda samen. De agenda met 
bijlagen (jaarverslagen, notulen vorige vergadering e.d.) worden verzonden aan de aangesloten 
verenigingen. De secretaris maakt het verslag van de ledenvergadering. 
 
Wedstrijdleidersvergadering 
In overleg met mede-districtsbestuursleden stelt de secretaris de agenda samen voor deze jaarlijkse 
vergadering voorafgaand aan het nieuwe biljartseizoen. De agenda met bijlagen worden verzonden 
aan de aangesloten verenigingen. De secretaris maakt het verslag van de 
wedstrijdleidersvergadering. 
 
Sluitingsdag seizoen/finale districtstoernooi 
De secretaris verzendt de uitnodigingen voor de sluitingsdag waarop bekers e.d. worden uitgereikt. 
Voorafgaand aan deze ceremonie vindt de finale van het districtstoernooi plaats. Uitnodigingen 
worden verzonden aan de aangesloten verenigingen en de te huldigen spelers. 
 
Nieuwe vereniging 
Een nieuwe vereniging binnen het district de benodigde aanmeldingsformulieren toezenden. 
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4. Functiebeschrijving penningmeester 
 
Algemeen 
De penningmeester draagt zorg voor de financiële administratie ten behoeve van het district. 
De penningmeester vormt samen met de voorzitter en de secretaris het dagelijks bestuur om, voor 
zover nodig, direct beslissingen te kunnen nemen. 
 
Taken 
Boekhouding 
De penningmeester verzorgt de complete boekhouding van het district, beheert de bankrekeningen, 
stelt de jaarrekening van het afgelopen jaar op en maakt de begroting voor het komende jaar. De 
penningmeester nodigt de leden van de Kascontrolecommissie uit voor de jaarlijkse controle van de 
boekhouding. 
 
Facturen 
De penningmeester stelt facturen op en draagt zorg voor de inning van de volgende bedragen: 
 contributies; 
 inschrijfgelden PK's; 
 inschrijfgelden teams; 
 administratieve heffingen; 
 advertenties op de website. 
 
Betalingen 
De penningmeester draagt zorg voor de volgende betalingen: 
 maandelijkse declaraties van bestuursleden; 
 kosten bekers e.d.; 
 kosten posters; 
 kosten webhosting en domeinnaam; 
 abonnement boekhoudprogramma; 
 bijdragen finales aan verenigingen; 
 subsidie Biljartacademie; 
 subsidie overige toernooien (G-toernooi, Arbiterstoernooi); 
 declaraties arbitersvergoedingen. 
 
Archief 
De penningmeester bewaart de boekhoudbescheiden gedurende minimaal 7 jaar en zorgt voor een 
adequate digitale backup van de boekhouding. 
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5. Functiebeschrijving wedstrijdleider teams 
 
Algemeen 
De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de organisatie van de teamcompetitie libre en 
driebanden. De wedstrijdleider draagt zorg voor de volgende zaken: 

 Organiseren en toezicht houden op een correct verloop van de teamcompetitie en waar 
nodig sturend optreden. 

 Fungeren als contactpersoon voor het gewestelijk bestuur m.b.t. de teamcompetitie. 

 Organiseren gewestelijke teamfinales die aan ons district zijn toegewezen. 
 
Taken 
Bij start seizoen 
 Zorg dragen voor de inschrijvingen van de teams in alle klassen; 
 Controleren teaminschrijvingen in het wedstrijdprogramma van de KNBB; 
 Opstellen wedstrijdprogramma. 
 
Gedurende het seizoen 
 Controleren en zo nodig corrigeren uitslagen; 
 Zo nodig opleggen van een bestuurlijke maatregel; 
 Halverwege het seizoen de moyennes aanpassen; 
 
Na afloop seizoen 
 Opgave teams aan gewest t.b.v. gewestelijke finales; 
 Eventueel organiseren play-offs; 
 Organiseren gewestelijke voorronden in ons district; 
 Vaststellen eindmoyennes teamleden. 
 
Teamwijzigingen 
Zorg dragen voor een juiste administratieve verwerking van teamwijzigingen. 
 
Bekers 
De wedstrijdleider reikt op de sluitingsdag van het seizoen de bekers uit voor de teamcompetitie. 
Daarnaast reikt hij de prestatie(wissel)beker voor teams uit aan het team dat gedurende het af te 
sluiten seizoen de beste prestatie heeft geleverd. 
 
Algemene Ledenvergadering 
De wedstrijdleider maakt een verslag, dat opgenomen wordt in het jaarverslag van de 
wedstrijdleiding, dat door de Algemene Ledenvergadering moet worden goedgekeurd. 
 
Wedstrijdleidersvergadering 
Jaarlijks wordt de wedstrijdleidersvergadering gehouden, waarvoor voorzitters en wedstrijdleiders 
van alle verenigingen worden uitgenodigd. 
 
Gewestelijke wedstrijdleidersvergadering 
De districtswedstrijdleider teamcompetitie neemt deel aan de gewestelijke wedstrijdleiders-
vergadering. 
 
Reglementen 
De wedstrijdleider dient te allen tijde te handelen conform het Competitiereglement van de K.N.B.B. 
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6. Functiebeschrijving wedstrijdleider PK's 
 
Algemeen 
De Wedstrijdleider Persoonlijke Kampioenschappen (P.K.) is verantwoordelijk voor de organisatie van 
het wedstrijdwezen op het gebied van de persoonlijke kampioenschappen. De wedstrijdleider draagt 
zorg voor de volgende zaken: 
 Indelen van alle voorwedstrijden en finales en de organisatie daarvan delegeren naar de 

aangesloten verenigingen; 
 Toezicht houden op een juist verloop van voorwedstrijden en finales en waar nodig 

sturende optreden; 
 Verwerken van alle uitslagen van voorwedstrijden en finales; 
 Fungeren als contactpersoon voor het gewestelijk bestuur m.b.t. het wedstrijdwezen P.K. 
 
Taken 
Inschrijvingen PK's 
Zorg dragen voor alle inschrijvingen P.K. en de aanvragen voor de te organiseren finales in het 
nieuwe seizoen. De ontvangen inschrijfformulieren controleren op juistheid van gegevens. 
 
P.K.-indeling 
Het maken van de poule-indelingen voor de PK's en overleg met de verenigingen over de organisatie 
daarvan. 
 
Districtsfinales 
Het opstellen van de ranglijsten na afloop van de voorwedstrijden en het organiseren van de 
districtsfinales in overleg met de verenigingen. 
 
Wedstrijdkalender 
Het opstellen van de wedstrijdkalender, in overleg met de wedstrijdleider teams, aan het begin van 
het seizoen. 
 
Ranglijst 
Het jaarlijks opstellen van de ranglijst PK. 
 
Administratieve heffingen 
Het, zo nodig, opleggen van een administratieve heffing. 
 
Gewest 
De uitslag van de voorwedstrijden en de districtsfinale wordt gezonden naar de gewestelijk 
wedstrijdleider P.K., waarbij wordt aangegeven welke speler aan de gewestelijke finale deelneemt en 
welke speler reserve staat. 
 
Prestatiebeker P.K. 
De prestatiebeker P.K. wordt door de wedstrijdleider P.K. uitgereikt aan de speler die in het 
afgelopen seizoen de beste persoonlijke prestatie heeft geleverd. 
 
Algemene Ledenvergadering 
De wedstrijdleider maakt een verslag, dat opgenomen wordt in het jaarverslag van de 
wedstrijdleiding, dat door de Algemene Ledenvergadering moet worden goedgekeurd. 
 
Wedstrijdleidersvergadering 
Jaarlijks wordt de wedstrijdleidersvergadering gehouden waarin de gehele poule-indeling voor 
voorwedstrijden is opgenomen. Eventuele op- of aanmerkingen kunnen dan nog worden verwerkt. 
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Ook overige zaken betreffende het wedstrijdwezen worden besproken. Voor deze vergadering 
worden de voorzitters en wedstrijdleiders van elke aangesloten vereniging uitgenodigd. 
 
Gewestelijke wedstrijdleidersvergadering 
De districtswedstrijdleider P.K. neemt deel aan de gewestelijke wedstrijdleidersvergadering. 
 
Reglementen 
De wedstrijdleider P.K. dient te allen tijde te handelen conform het Wedstrijdreglement van de 
K.N.B.B. 
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7. Functiebeschrijving voorzitter ACD 
 
Algemeen 
De voorzitter van het Arbiters Corps Duinstreek (ACD) is verantwoordelijk voor het bevorderen en in 
stand houden van het peil en de uniformiteit in de arbitrage binnen het district. De voorzitter ACD 
kan zich laten bijstaan door een coördinator. 
 
Taken 
 Indelen van arbiters bij districts- en gewestelijke finales; 
 Bijhouden van de lijst met arbiters; 
 Het (laten) organiseren van cursussen voor de opleiding tot clubarbiter en districtsarbiter; 
 Zorg dragen voor een juiste outfit van de arbiters. 
 



1 mei 2014 
[HANDBOEK BESTUUR DISTRICT DUINDSTREEK] 

Taakomschrijving webmaster Pagina 10 

8. Taakomschrijving webmaster 
 
Algemeen 
De webmaster is verantwoordelijk voor de lay-out, het beheer en het up-to-date houden van de 
website van District Duinstreek. De webmaster is tevens verantwoordelijk voor het verkopen van 
advertentieruimte op de website. 
 
Taken 
 Verantwoordelijk voor de domeinnaamregistratie en de webhosting; 
 Maken van de complete website en uploaden naar de server; 
 Op de website dienen ten minste de volgende gegevens beschikbaar te zijn: 

o De jaarkalender en de wedstrijdkalender; 
o De gegevens m.b.t. de PK's (voorwedstrijden, uitslagen, districtsfinales); 
o De gegevens voor de teamcompetitie en de doorverwijzing naar de teamcompetitie op 

de websites van de KNBB; 
o Gegevens over onze organisatie en het bestuur; 
o Nieuws en actualiteiten; 
o Ingezonden mededelingen; 
o De officiële mededelingen van het bestuur; 
o Gegevens van alle aangesloten verenigingen; 
o Te downloaden documenten van het district. 

 Zorg dragen voor een goede backup. 
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9. Taakomschrijving ledenadministratie 
 
Algemeen 
 
Taken 
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10. Taakomschrijving organisatie Top-toernooien 
Algemeen 
Taken 
 



1 mei 2014 
[HANDBOEK BESTUUR DISTRICT DUINDSTREEK] 

Handleiding voorzitter Pagina 13 

11. Handleiding Voorzitter 
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12. Handleiding Secretaris 
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13. Handleiding Penningmeester 
13.1. Inleiding 
Deze handleiding is geschreven voor diegene die de functie van penningmeester van district 
Duinstreek overneemt van de huidige penningmeester Hans Eekels. Naast een beschrijving van de 
algemene taken als penningmeester (paragraaf 13.2), worden ook de werkzaamheden in 
chronologische volgorde over een heel jaar beschreven (paragraaf 13.3). 
Met nadruk: in deze notitie wordt aangegeven hoe ik te werk ben gegaan. Het is uiteraard aan de 
nieuwe penningmeester om op zijn of haar wijze inhoud te geven aan deze functie. 
13.2. Taken algemeen 
De volgende taken kunnen onderscheiden worden. Daarbij worden alleen die taken omschreven die 
specifiek tot het werkterrein van de penningmeester behoren. Andere taken (afsluiten finales, 
bezoek verenigingen en bondsvergaderingen, etc.) worden in onderling overleg in het bestuur 
afgesproken. 
13.2.1. Boekhouding 
Bijhouden van de boekhouding op de computer met het programma Snelstart. Dat betekent 
maandelijks aan de hand van de bankafschriften, declaratieformulieren en de kasbonnen het boeken 
van inkomsten en uitgaven.  
Aan de hand van de uit te printen balans en verlies- en winstrekening kan dan een budgetoverzicht 
worden gemaakt. 
Betalingen verrichten via Internetbankieren, te weten betalen van declaraties, arbitervergoedingen, 
drukkosten, bekers, etc. De jaarlijkse bijdrage voor het boekhoudprogramma worden automatisch 
afgeschreven. 
Storten van overtollig saldo van de rekening bij de ABN naar de spaarrekening. Dat is een internet 
spaarrekening, waarvan geen afschriften worden ontvangen. De mutaties op die rekening (bij- en 
afschrijvingen en bijgeschreven rente) dienen uiteraard wel in de boekhouding te worden 
opgenomen. 
13.2.2. Factureren 
Facturen maken en verzenden. Dit betreft: 
 Een keer per jaar facturen naar alle verenigingen waarin gecombineerd wordt opgenomen de 

contributies, de inschrijvingen PK's en de inschrijvingen voor de teams; 
 Een keer per jaar de facturen naar onze adverteerders; 
 Facturen naar de verenigingen voor de tweede ronde inschrijvingen PK's; 
 Tussentijdse facturen voor administratieve heffingen. 
13.2.3. Budgetoverzicht 
Maandelijks een budgetoverzicht maken (doe ik in Excel) en toezenden aan de bestuursleden t.b.v. 
de maandelijkse districtsvergadering. 
13.2.4. Opstellen jaarrekening. 
Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Naast het verwerken van de laatste bankafschriften, 
dienen memoriaal de volgende posten te worden geboekt: 
 Nog te ontvangen inkomsten (contributies e.d., adverteerders, boetes, etc.); 
 Nog te betalen kosten (declaraties, drukkosten, verzendkosten, etc.); 
 Afschrijvingen van eventuele geactiveerde kosten op de balans (kleding, etc.); 
 Eventueel een deel van de advertentie-inkomsten als vooruit-ontvangen inkomsten boeken, 

omdat het boekjaar van juli tot en met juni loopt en de adverteerders voor een andere periode 
betalen. 

 Alle grootboekrekeningen even nalopen of er wellicht kosten of inkomsten beter op andere 
rekeningen verantwoord kunnen worden. Dat betreft meestal de rekeningen diversen. 

Vervolgens de jaarrekening met de toelichting maken. 
13.2.5. Opstellen begroting 
Het jaarlijks op stellen van de begroting aan de hand van de jaarrekening van afgelopen jaar, de 
verwachte ledenaantallen en inschrijvingen PK's en teams. 
13.2.6. Kascontrole 
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Leden kascontrolecommissie uitnodigen voor controle boekhouding. 
13.3. Werkzaamheden in chronologische volgorde 
Juli 
Boekhouding vorig boekjaar: 

 Bankafschriften over juni verwerken. 
 Er voor zorgen dat alle declaraties over het voorgaande boekjaar binnen zijn. 
 Internet spaarrekening checken op mutaties (rente) en verwerken. 
 Memoriaalposten boeken (nog te ontvangen, nog te betalen, afschrijvingen, 

advertenties). 
 Concept jaarrekening en concept begroting maken; toezenden aan bestuursleden. 

Boekhouding nieuw boekjaar: 
 Nieuwe boekhouding aanmaken (geheel nieuw of doorgaan met oude na jaarafsluiting). 
 Direct vooruit ontvangen advertentiegelden naar opbrengst advertenties boeken via een 

memoriaalboeking. 
Augustus 

 Bankafschriften over juli verwerken. 
 Budgetoverzicht tot en met juli maken en toezenden aan bestuursleden. 
 Concept jaarrekening en begroting vaststellen in bestuur. Eventueel definitief maken. 
 Kascontrole-commissie uitnodigen. 

September 
 Bankafschriften over augustus verwerken. 
 Budgetoverzicht tot en met augustus maken en toezenden aan bestuursleden. 

Oktober 
 Bankafschriften over september verwerken. 
 Budgetoverzicht tot en met september maken en toezenden aan bestuursleden. 
 Verenigingen factureren op basis van ledenaantallen per 1 september. Contributies, PK-

inschrijvingen en Team-inschrijvingen. De wedstrijdleiders PK en Teams geven de 
aantallen op. 

 € 50,= overmaken aan alle verenigingen die een districts- of gewestelijke finale 
organiseren; zowel voor de PK's als voor de teams. 

 € 250,= overmaken aan verenigingen met minimaal 5 jeugdleden. 
November 

 Bankafschriften over oktober verwerken. 
 Budgetoverzicht tot en met oktober maken en toezenden aan bestuursleden. 

December 
 Bankafschriften over november verwerken. 
 Budgetoverzicht tot en met november maken en toezenden aan bestuursleden. 
 Advertenties factureren. NB: op de website kunnen adverteerders flexibel adverteren 

(b.v. 1 maand of een half jaar, etc.) Dit betekent dat er dan frequenter gefactureerd moet 
worden. 

Januari 
 Bankafschriften over december verwerken. 
 Budgetoverzicht tot en met december maken en toezenden aan bestuursleden. 

Februari 
 Bankafschriften over januari verwerken. 
 Budgetoverzicht tot en met januari maken en toezenden aan bestuursleden. 

Maart 
 Bankafschriften over februari verwerken. 
 Budgetoverzicht tot en met februari maken en toezenden aan bestuursleden. 

April 
 Bankafschriften over maart verwerken. 
 Budgetoverzicht tot en met maart maken en toezenden aan bestuursleden. 
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Mei 
 Bankafschriften over april verwerken. 
 Budgetoverzicht tot en met april maken en toezenden aan bestuursleden. 
 Verenigingen factureren voor tweede tranche PK-inschrijvingen. De wedstrijdleider PK 

geeft de aantallen op. 
Juni 

 Bankafschriften over mei verwerken. 
 Budgetoverzicht tot en met mei maken en toezenden aan bestuursleden. 
 Proberen zoveel mogelijk kosten over het lopend boekjaar nog in deze maand te betalen, 

om de memoriaalboekingen te beperken. 
13.4. Overige informatie 
13.4.1. Gegevens penningmeester 
 Hans Eekels, Beatrixlaan 54, 1947 HS  Beverwijk 
 06-10018943, hanseekels@gmail.com 
 
13.4.2. Rekeningen en pasjes 
Het district heeft een betaalrekening en een Internet spaarrekening bij ABN-AMRO. 
Er is een contract voor Internetbankieren. 
Lopende betaalrekening: 42.33.08.408 
Internet spaarrekening: 44.27.07.525 
Verder hebben we gratis een depositorekening gekregen van de bank 51.00.94.767, die gebruik ik 
niet; saldo is € 0,00. 
De tenaamstelling is momenteel: District Duinstreek KNBB te Beverwijk. 
Van de betaalrekening wordt maandelijks een bankafschrift ontvangen. 
Van de internetspaarrekening krijgen we geen bankafschriften; mutaties via internet bankieren 
natrekken en uitprinten. 
Er zijn twee gemachtigden voor de rekening: J.B. Eekels en H.T. Lijsen (secretaris). Beiden beschikken 
over een bankpas. Alleen ik kan internetbankieren. 
NB: de secretaris moet de tenaamstelling wijzigen, de nieuwe bankpas en de toegang tot 
internetbankieren. Ook de tenaamstelling (adres) van het boekhoudprogramma Snelstart dient 
gewijzigd te worden. 
13.4.3. Boekhoudprogramma 
Het door mij gebruikte boekhoudprogramma is Snelstart, eigendom van het district. 
We betalen een jaarlijkse bijdrage als licentiekosten. 
Versie programma: Snelstart 11.24, inclusief factuurmodule. Klantnummer: 210800. 
Licentiehouder: KNBB Distrikt Duinstreek (let op: Distrikt met een "k"). 
Licentiecode: SVSBN-2DLZP-RBAKT-H394M 
De website van Snelstart is www.snelstart.nl. De website is op zondag gesloten (??). 
Het originele programma is op CD-rom aanwezig. 
13.4.4. Overdracht 
CD-rom boekhoudprogramma. Na installatie updaten vanaf de website. 
Usb-stick. Hierop staat het volgende: 
 Voorbeeld jaarrekening in Word; 
 Voorbeeld begroting in Word; 
 Voorbeeld budgetoverzicht in Excel; 
 Laatste backup van de boekhouding. 
 
Hans Eekels 
 

mailto:hanseekels@gmail.com
http://www.snelstart.nl/
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