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Notulen van de Algemene Leden Vergadering, d.d. 15 mei 2019. 

Voor deze vergadering is afbericht ontvangen van de volgende verenigingen: Kamperduin, 

de Klipper, de Krim, Norhtgo Royal, BC Osdorp, Scheiwijck, Sport, BV Velsen en ’t 

Wasbeertje. Daarnaast hebben de volgende Ereleden en Leden van Verdiensten afbericht, 

t.w. de heren Grimbergen, Bakker, Doornekamp, Stooker en Lijsen. Piet Klompmaker en Ron 

van Onselen vertegenwoordigen tevens hun vereniging. 

1 Opening 

Voorzitter Jan Dekker opent de vergadering om 20.00 uur en vraagt om te 

beginnen even een minuut stilte, om de ons ontvallen 

biljartvrienden/vriendinnen te gedenken. 

2 Appèl door de secretaris, mededelingen, eventuele toevoegingen en 

ingekomen stukken 

Zie aanhef. Daarnaast geeft Jan Dekker mondeling zijn verslag, waarin hij 

memoreert het afgelopen seizoen heel veel tijd te hebben gestoken in 

vergaderingen en bijeenkomsten met andere Gewesten en de K.N.B.B. over het 

op handen zijnde veranderen binnen de K.N.B.B. Hij meldt, dat op de W.L.V. is 

besloten, dat wij als Duinstreek ons oude systeem handhaven en bij uitzending 

naar het Gewest wel zullen zien hoe, wie, wat en waar. 

Het verslag van de secretaris meldt, dat er een drietal verenigingen ophouden te 

bestaan, t.x. ’t Centrum Haarlem, Carillon en Welgelegen. 

Het uitgebreide verslag van onze penningmeester komt onder punt 9 nog even 

terug. 

3 Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar; Frank Trappmann, wedstrijdleider teams. De 

vergadering stemt in, met de door het bestuur aangedragen vervanger, Leen v.d. 

Oever. Leen is al bestuurslid, namens het Arbiter Corps Duinstreek en gaat deze 

taak erbij doen. Het bestuur zal verder gaan met vijf leden.  

4 Schema periodieke aftreding bestuur 

Vanwege de meerdere tussentijdse bestuurswisselingen, heeft het bestuur 

gemeend artikel 411 van het Huishoudelijk Reglement als volgt aan te passen: 

2019 voorzitter en W.L. teams 

2020 penningmeester en W.L. P.K.’s 

2021 secretaris 

2022 voorzitter en W.L. teams enz. 

Hetgeen door de vergadering word goedgekeurd 
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5 Notulen van de 14de Algemene Leden Vergadering 

Als enige opmerking word geplaatst, dat men graag de bedragen van de 

contributies vermeldt ziet, t.w. € 7,00 voor P.K. inschrijving, € 25,00 voor team 

inschrijving en € 10,00 District contributie. Verder geen op- of aanmerkingen. 

6 Vaststellen contributies 

Vanwege het 15 jarig jubileum wil het bestuur 50% korting geven op alle 

contributies. De bestaande bedragen blijven dus staan (zie 5) en er volgt een 

korting voor 2019-2020 op alle bedragen welke aan het District moeten worden 

betaald. Zo kan het vermogen van het District worden verkleint en hebben alle 

leden hier profijt van. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

7 Verslag van de kascontrolecommissie en decharge bestuur. 

De heren Fred Jenninga (BV Velsen) en Remco Kroder (Club ’70) hebben de 

boekhouding gecontroleerd en goed bevonden. In hun schriftelijke verklaring 

adviseren zij het gevoerde beleid in seizoen 2018/2019 goed te keuren en het 

bestuur decharge te verlenen, wat onder applaus gebeurt. 

8 Benoeming kascontrolecommissie 

Voor Fred Jenninga was dit zijn tweede optreden, waardoor reserve Nel de Vries 

(Onder Ons) nu samen met Remco de kascontrole 2019/2020 zal gaan uitvoeren. 

Als nieuwe reserve vinden wij mw. Truus Kooy (L.U.T.O.) bereidt, deze taak op 

haar te nemen. Wij bedanken Fred voor de afgelopen twee keer. 

9 Financiën en begroting 2019-2020 

Het boekwerk van penningmeester Bouk Banen is dusdanig transparant en 

duidelijk dat hierover slechts enkele vragen zijn, die Bouk simpel kan 

beantwoorden. De vergadering gaat akkoord met de begroting en geeft Bouk een 

applaus voor zijn werk. 

10 Rondvraag 

Nel de Vries vraagt naar het Boxce of Triatlon toernooi. Ron Gosewehr heeft dit 

vorig seizoen op zich genomen maar door geringe deelname gestopt. De 

vergadering vindt, dat als er in de vrijgekomen weken dan toch geen 

voorwedstrijden worden gespeeld, wellicht kan worden gekeken naar doorgang 

van dit toernooi. Piet Klompmaker (Bolwerk ’81 / erelid) legt uit, dat hij in zijn rol 

als erelid gerust gevraagd mag worden voor advies en/of hulp in deze.  

Cas Juffermans (de Engel) vraagt aandacht voor een boek van auteur Kees 

Snelders over de pomerans op de biljartkeu, waarvan akte. 

Remco Kroder wil graag dat alle voorwedstrijden over drie avonden worden 

gespeeld. Het bestuur legt uit, dat dit niet in alle locaties kan en dat er tevens 

onderscheid gemaakt kan worden tussen de soort wedstrijden. Zo kunnen de 

lagere klassen makkelijker drie partijen spelen als b.v. de Hoofdklasse libre. Er zal 
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 van spelsoort en locatie worden gekeken, zodat een locatie met beperkte 

mogelijkheden in principe geen grote partijen krijgt.  

Hans Keyzers (Concordia) vraagt naar het beheer van de website. Secretaris 

Peter Linsen gaat de website beheren. 

Piet Klompmaker houdt een pleidooi om, mede vanwege het overschot aan geld, 

meer geld vrij te maken voor het veteranen toernooi. Cas Juffermans vindt, dat 

als het toernooi in het verleden €1000 kostte, er gerust €750 voor mag worden 

uitgetrokken. Remco Kroder vindt als onderscheid tussen de veteranen en andere 

toernooien € 500 een mooi bedrag. Na heen en weer beargumenteer komen we 

gezamenlijk uit op een bijdrage van € 600,-- voor de editie 2019-2020. 

Frank Trappmann meld nog even, dat de teaminschrijving voor 15 juni plaats 

moet vinden. 

Ron van Onselen (Sportrust) bedankt namens alle verenigingen het bestuur voor 

hun werk afgelopen seizoen. 

11 Sluiting 

Om 21.30 uur sluit de voorzitter onder dankzegging van inbreng en aanwezigheid 

de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

Notulist: Peter Linsen 

 

 


