
Notulen van de Algemene ledenvergadering dd. 31 mei 2017. 

 

1. Opening door de voorzitter van dienst, Frank Trappmann. Hij begon met 

het herdenken van de ons ontvallen leden, door de vergadering te vragen 

om staande een minuut stilte te betrachten. Daarna stelde hij voor om punt 

3 op de agenda eerst te behandelen.  

3. De bestuursverkiezingen.  

Voor de functie van Voorzitter had zich kandidaat gesteld, dhr. Jan   

Dekker, lid van Onder Ons ’67. Jan had zijn medewerking reeds 

toegezegd, waardoor hij aan de vergadering werd voorgesteld en gevraagd 

of zij akkoord konden gaan met zijn benoeming als Voorzitter. Onder 

applaus werd Jan Dekker benoemd als Voorzitter van district Duinstreek 

en mocht hij zijn functie direct aanvangen. Hij nam plaats aan de 

bestuurstafel en door het aanbieden van de tijdelijke voorzittershamer van 

Frank Trappmann was Jan Dekker in functie.  

De nieuwe voorzitter ging nog even door met de behandeling van punt 3, 

door het aftreden van Piet Klompmaker als secretaris (hij blijft wel deel 

uitmaken van het districtsbestuur) is door de BV Het Koetshuys als 

kandidaat ingebracht dhr. Peter Linsen. Ook hij werd door de vergadering 

aangenomen als bestuurslid. Hij was op dit tijdstip met vakantie en kon er 

dus niet bij zijn, maar Piet stelde zich beschikbaar de nieuwe secretaris in 

te werken indien nodig. 

En last but not least stelde de wedstrijdleider PK’s Peter Walgreen zich 

weer beschikbaar voor een nieuwe periode van 3 jaren in het bestuur. 

Dit alles werd bekrachtigd door luid applaus. 

2. Appèl door de secretaris, mededelingen en ingekomen stukken. 

21 verenigingen aanwezig van de 29 inclusief Comm. Recr. Bilj. 

Bollenstreek. 

 3 verenigingen afgezegd: Centraal, Welgelegen en Carillon. 

 5 verenigingen zonder bericht afwezig, 25 euro administratieve heffing 

voor: Norhtgo Royal, Sport, Vriendenkring, KSA en NBC Van Speyk. 

Ingekomen stukken: Twee van BV Het Koetshuys. In de eerste plaats de 

aanmelding van Peter Linsen via Het Koetshuys en in de tweede plaats 

een voorstel betreffende de driebanden klein competitie voor het komend 

seizoen. De wedstrijdleider competitie Frank Trappmann behandelde 

meteen deze materie en verwees deze ingekomen stukken over de 

competitie naar de Wedstrijdleidersvergadering welke verplaatst was naar 

9 juni, omdat dit te combineren met de ALV, hetgeen in eerste instantie 

de bedoeling was geweest, maar bij nader inzien te veel zou uitlopen, 

waardoor deze vergadering nachtwerk zou gaan worden. Op 9 juni 2017 

dus opnieuw de inbreng van Het Koetshuys m.b.t. de a.s. competitie. 

Ook het voorstel van BV De Krim om voortaan elk team te laten bestaan 

uit 4 spelers, waarin de reserves niet mogen bestaan uit teamspelers uit  
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een ander team, zal aldaar worden behandeld. Ook al stond reglementair 

bij de KNBB Biljartclub Sport in hun gelijk, zij hebben wel ingezien dat 

met 8 spelers 4 teams op de been houden geen haalbare kaart is. Aldus 

WLC Frank Trappmann. 

Verder nog een ingekomen stuk van BV Carillon, waarin vermeld, dat zij 

voor de benoeming van Peter Linsen stemden, maar tegen het ingediende 

voorstel van Het Koetshuys waren. Carillon wilde graag dat de competitie 

ook in het seizoen 2017/2018 bij het oude zou blijven. 

4. Notulen 12
e
 ALV 19 oktober 2016. 

Zonder aanmerkingen akkoord bevonden met dank aan de notulist, 

secretaris Piet Klompmaker. 

5. Jaarrekening 2016 – 2017. 

De penningmeester van BV Velsen, dhr. Jenninga en dhr. Bouk Banen 

van BV De Krim vonden dat de jaarrekening van geen kant deugde. Onze 

penningmeester Ron Gosewehr probeerde nog uit te leggen dat door het 

wisselen van tijdstip van vergaderen er wat fouten in konden zijn 

geslopen, maar toen greep onze nieuwe voorzitter in.  

De heren Banen en Jenninga boden aan om met de penningmeester van 

het district rond de tafel te gaan zitten en alles met hem in het reine te 

brengen. Gosewehr bood Banen het penningmeesterschap aan en zelfs 

daar wilde Bouk Banen wel over nadenken. Voorzitter Jan Dekker 

verzocht beide bezwaarmakers zich beschikbaar te stellen en door de 

agendapunten 6,7,8 en 9 samen te voegen, vroeg hij beide heren zich als 

Kascontrolecommissie aan te willen melden, hetgeen beide heren 

toezegden. Er zal na de vakantieperiode contact worden gemaakt en door 

beide deskundigen een goedlopende jaarrekening worden gepresenteerd. 

Zolang zal ook de decharge van het bestuur worden uitgesteld. 

Punt 7, vaststelling districtscontributie, inschrijving PK’s, inschrijving 

teamcompetitie, zijnde resp: €10,=, €7,= en €25,= blijft gehandhaafd ook 

voor volgend seizoen 2017 – 2018. De Kascontrolecommissie zal er voor 

de volgende vergadering als volgt uitzien: Diana Stevens, Bouk Banen en 

dhr. Jenninga. 

Hierna laste de voorzitter een Pauze in. Het waarom was mij niet geheel 

duidelijk omdat er nog maar één punt op de agenda stond: De Rondvraag. 

Maar het waarom was mij even later geheel duidelijk. 

Peter Walgreen stond op met een speech in zijn handen. In die speech 

werd een bestuurslid naar voren gehaald, zijn zegeningen werden 

geroemd, zijn functies in de loop van meer dan 25 jaar districtsbestuurder 

werden geroemd, zijn voorzitterschap ACD werd naar voren gehaald, dat  

hij vanwege zijn gezondheid nu een stap terug moest doen en daarom het 

secretariaat uit handen moest geven, te veel stress, maar dat hij toch 

besloten had nog bestuurslid te blijven omdat er nog zoveel taken te doen  
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zijn, zoals de ledenadministratie met het Renflex systeem waar nog het 

één en ander aan mankeert, het ieder jaar weer organiseren van het 

Veteranentoernooi, al 17 jaar, het organiseren van het Triatlon Toernooi 

voor het 13
e
 jaar, het assisteren bij het maken van de ranglijst in de PK’s 

en van het ACD ieder jaar nadat de finales bekend zijn, kortom manusje 

van alles wil hij graag blijven, omdat het medebesturen van een district 

van de KNBB nu eenmaal in zijn bloed zit. 

Daarom heeft het bestuur van district Duinstreek gemeend Piet 

Klompmaker voor al zijn werkzaamheden voor te moeten dragen aan de 

vergadering hem Erelid van het district Duinstreek te maken, zoals op de 

oorkonde staat vermeld: “voor zijn tomeloze inzet op allerlei functies 

binnen het districtsbestuur gedurende meer dan 25 jaar.” De vergadering 

ging hiermee akkoord en Piet kreeg een staande ovatie, waarin zijn vrouw 

Annejoek mede werd betrokken. Bloemen, wijn, oorkonde en Erespeld 

werden hun deel. 

10. Rondvraag: 

Remco Kroder: Er wordt vanuit het districtsbestuur veel gedaan voor de 

leden. O.a. neem het Triatlon Toernooi, waarin 6 weken lang is gestreden 

om de prijzen te behalen die het districtsbestuur ter beschikking stelt. Hij 

vond dat ten aanzien van de prijsuitreiking er veel te weinig belangstelling 

was op de dag van de afsluiting van het seizoen. En niet alleen van 

outsiders, maar vooral van spelers die bericht hadden gekregen dat zij een 

prijs hadden gewonnen in de diverse competitieklassen gewoon niet 

kwamen opdagen. Het complete team, dat de derde prijs had gewonnen in 

het Triatlon Toernooi, kwam niet opdagen, met tot gevolg dat de 

organisator daar stond met 4 medailles in zijn handen. Namens zijn 

Club’70, districtsbestuur bedankt voor alle gedane moeite en graag tot 

volgend seizoen. 

Ron van Onselen: Bedankt het districtsbestuur. Zijn vereniging Sportrust 

werd gedwongen door faillissement hun thuisbasis in het Jumbo Snooker 

Centre te verlaten. Zij hebben tijdelijk hun intrek kunnen nemen in café 

De Sport in Weteringbrug, maar zijn inmiddels bezig met de realisatie van 

een eigen clubhome aan de Essenlaan 38 te Sassenheim. De rechtmatige 

papieren rompslomp is achter de rug, nu wordt de lokaliteit ingericht om 

er een echt biljartpaleis van te maken. Hiervoor is geld nodig en de 

vereniging Sportrust dankt in ieder geval Charles Thie voor een 

sponsorbijdrage. Zij zoeken nog meer sponsoren. 

Charles Thie: Hij begreep dat de ALV dus voortaan eind mei plaats zou 

vinden en dat daarom de financiële administratie 14 maanden naar voren 

gehaald was. Hij hoopte dat met de nieuwe kascontrolecommissie er meer 

overzicht in de financiën zou kunnen komen. Vorig jaar is besloten dat 

wanneer een vereniging zonder bericht niet op kwam dagen op een  
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vergadering er € 25,= administratieve heffing zou worden opgelegd. Piet 

Klompmaker legde uit, dat hij daarom bij het begin van de vergadering 

appèl had gehouden en dat nu bleek dat er 5 verenigingen een rekening 

kregen gepresenteerd door de penningmeester. 

Cas Juffermans: Hij heeft een schuifstok uit 1646 (de voorganger van de 

huidige keu) laten maken door een antiquair. Hij wil graag komen 

vertellen hierover als men dit interesseert. Hij heeft zeker een paar uur 

stof tot gesprek en neemt dan uiteraard de schuifstok mee. Hij denkt in 

december een meeting te houden bij B.C.O. te Oegstgeest. Cas komt deze 

lezingen gratis houden als men hem belt. 

Ad Ketels: Hij bedankt als voorzitter van BV Velsen het bestuur van 

district Duinstreek en ziet gaarne dat het bestuur de hulp accepteert die de 

heren Bouk Banen en de penningmeester van Velsen dhr. Jenninga 

hebben aangeboden. 

Peter Walgreen: Er zijn nog verenigingen die zich niet hebben 

ingeschreven vóór 1 juni van dit jaar. Zij zullen op een reservelijst worden 

geplaatst omdat bij de WLV op 9 juni de schema’s voor het nieuwe 

seizoen klaar moeten liggen. 

Haarlem, 2 juni 2017. 

De Notulist, 

Piet Klompmaker.  

 

 


