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Notulen van de Algemene Leden Vergadering d.d. 9-06-2020 te Haarlem. 

Voor deze bijzondere vergadering zijn wij afgeweken van het bepaalde in de statuten, artikel 20, 

vanwege de situatie betreffende het corona virus. Wij hebben daarom voor deze A.L.V. slechts één 

persoon per vereniging,  alsmede de ereleden en leden van verdienste, uitgenodigd. Op deze wijze 

kunnen we het risico tot het verspreiden van het virus, door inachtneming van de 1½ meter 

maatregel, tot een minimum beperken en voldoen we aan de richtlijn van het R.I.V.M. 

Deze vergadering is, mede door voornoemde situatie over het virus, door een 12tal verenigingen 

afgezegd, te weten: Concordia, de Engel, Excelsior, K.S.A., de Krim, L.U.T.O., Norhtgo Royal, BC 

Osdorp, Scheiwijck, Sport, Taveerne en Vriendenkring. De afzegging van Taveerne is in het apél even 

voorbijgeschoten… Hierdoor is er vergaderd door de verenigingen A.D.O., B.C.O., B.S.M., Bolwerk 

’81, Club ’70, Kamperduin, de Klipper, het Koetshuys, Onder Ons ’67, Sportrust, Velsen en ’t 

Wasbeertje. Daarnaast heeft enkel Piet Klompmaker als erelid de weg naar deze vergadering weten 

te vinden. Hierbij moet vermeldt, dat BC Osdorp sowieso alle vergaderingen bij voorbaat afbericht, 

omdat deze vereniging enkel is ingeschreven in ons district voor het lidmaatschap bij de K.N.B.B. en 

verder geen gebruik maakt van de rechten en/of verplichtingen uit ons district. De vereniging 

voldoet verder wel aan de verplichtingen die inschrijving in ons district met zich meebrengt. 

1 Opening 

 

 Om precies 20.00 uur opent voorzitter Jan Dekker de vergadering met een ogenblik 

 stilte, ter nagedachtenis aan de ons ontvallen biljarters en naasten. 

 

2 Appèl, mededelingen, en evt. toevoegingen + ingekomen stukken 

 

De secretaris meldt de afgezegde als voornoemd en heeft slechts één ingekomen 

stuk uit de W.L.V., zijnde een eventuele donatie van niet uitgegeven gelden qua 

wedstrijd trofeeën e.d., welke door de vergadering wordt afgewezen. Het was 

duidelijk: centen op de bank laten staan! 

 

3 Bestuursverkiezing 

 

Ook vanwege voornoemd corona virus is onze aftredende penningmeester, de heer 

Bouk Banen, afwezig. Wel heeft Bouk nog een overzicht doen toekomen voor deze 

vergadering, met daarop de huidige stand van zaken, welke voorafgaand aan de 

vergadering is uitgereikt. Wel aanwezig is beoogd opvolger, de heer Fred Jenninga, 

die met algemene stemmen als nieuwe penningmeester wordt begroet. Omdat 

i.v.m. de Corona geen kascontrole heeft plaatsgevonden wordt het verstrekte 

financieel overzicht in dank aanvaard. Fred zal de financiën overnemen en daarmee 

wordt de decharge geregeld. Tevens zal Fred, later dit jaar en na bespreking ervan in 

het bestuur, een begroting uitsturen.  
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Deze begroting zal onder de verenigingen, via de secretaris, worden verspreid ter 

inzage, controle en eventuele vragen. Daarop aansluitend zal iedere vereniging, ala 

W.L.V. om hun oordeel worden gevraagd, zodat er geen nieuwe vergadering hoeft 

worden uitgeschreven en dus alsnog decharge te verlenen aan het bestuur voor 

afgelopen seizoen. Fred stelt zich ook aan de vergadering voor, zodat iedereen weet, 

wie hij is en wat hij wil gaan doen. 

Wij nemen na 15 jaar ook afscheid van Peter Walgreen. Peter heeft bijna vanaf de 

oprichting van ons district als wedstrijdleider P.K. dienst gedaan. Mede door de 

perikelen bij de K.N.B.B. hebben bij Peter doen besluiten om ermee te stoppen en 

plaats te maken voor vers bloed. Als opvolger heeft uw bestuur Marco van 

Ekkendonk weten te strikken. Marco was gelukkig al heel snel enthousiast en uw 

bestuur heeft hem mede daarom als nieuwe wedstrijdleider P.K. aangesteld. Ook 

Marco stelt zich vervolgens even voor. Na deze voorstelling valt de eer te beurt aan 

Peter Walgreen, die wordt voorgesteld aan de vergadering tot het verkrijgen van het 

predicaat “Lid van verdienste”, vanwege zijn jarenlange inzet. Dit wordt door de 

vergadering goedgekeurd, waardoor aftredend voorzitter Jan Dekker als laatste 

kunstje de bijbehorende spelt en oorkonde mag overhandigen. 

Tenslotte voorzitter Jan Dekker, die wegens privé omstandigheden en mede de bij 

Peter genoemde K.N.B.B. perikelen, het bijltje erbij neergooit. Wij hebben in Hein 

Smit een opvolger gevonden, die aan de vergadering wordt voorgesteld en wordt 

gekozen. Ook Hein stelt zich even voor. Tenslotte krijgt ook Jan even een dankwoord 

van de secretaris en een bloemetje. 

 

4 Notulen van de vorige A.L.V. 

 

De notulen worden per pagina doorgenomen en er zijn geen op- of aanmerkingen op 

gekomen, waardoor deze notulen zijn goedgekeurd. 

 

5 Vaststellen district contributies 

 

De bedragen voor diverse contributies blijven onveranderd, d.w.z. € 7,00 voor 

inschrijving P.K. per klasse, € 25,00 voor een team inschrijving en € 10,00 per lid voor 

lidmaatschap district. In navolging van vorig seizoen en gezien de huidige situatie 

financieel en afgebroken seizoen heeft uw bestuur gemeend ook komend seizoen 

een korting te geven van 50%, wat door de vergadering met applaus word begroet. 
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6 Verslag kascontrole en decharge bestuur 

 

De kas is niet gecontroleerd en zoals eerder genotuleerd zal onze nieuwe 

penningmeester hiervoor zorg gaan dragen. De vergadering is akkoord dat Fred 

Jenninga, zoals voornoemd hiertoe zorg zal dragen. 

 

7 Benoeming kascontrole 

  De vergadering stemt ermee in, dat de aangewezen kascontrole commissie een jaar 

  doorschuift, zodat Remco Kroder ten tweeden male en Nel de Vries ten eerste male, 

  de kas van seizoen 2020-2021 controleren. Mevrouw Truus Kooy was de reserve en 

  blijft de reserve. De kas van 2021-2022 zal derhalve worden gecontroleerd door Nel 

  de Vries en Truus Kooy en een verse reserve. 

8 Financiën en goedkeuring begroting 

Iedereen heeft een overzicht ontvangen voorafgaand aan de vergadering. Zoals 

eerder gememoreerd kan de vergadering nu geen finaal decharge verlenen. Dat het 

financiële plaatje er goed uitziet is natuurlijk een mooi gegeven, maar de overdracht 

van de rekeningen zal de decharge gaan geven .  

9 Rondvraag 

 

Raymond Klaassen (A.D.O.) vraagt, of de W.L.V. volgend jaar weer voor de A.L.V. 

wordt gehouden en weer in vergadervorm. Volgende W.L.V. is weer in vergadering 

face-to-face en vóór de A.L.V., mits de situatie dat toelaat. 

Hans Weyland (Kamperduin) vraagt of er iets gedaan kan worden, aan de extreem 

hoge verhoging van hun speler Robert Scheffer: De verhoging is toegepast na vier 

partijen, wat reglementair juist en gebruikelijk is. Eventuele afwijkingen in 

biljartpoint zouden wellicht kunnen worden aangepast maar dit is nu helaas niet 

mogelijk. Uiteraard word hier, met andere voorbeelden op geschoten, echter moeten 

we vooralsnog dealen met deze situatie. Leen zal informeren bij biljartpoint, of een 

afwijking op districtsniveau eventueel mogelijk is. Vooralsnog blijft de verhoging 

staan. De vergadering is het eens met Hans, dat de verhoging(en) niet in verhouding 

zijn, met de verlagingen.  

Peter de Wit (het Koetshuys) vraagt of er aandacht kan worden geschonken aan de 

kleding voorschriften. Er gebeurt vaak, dat er spelers in tenue aan de tafel staan, 

waarvan kan worden gedacht of dat nog wel strookt met wat er is afgesproken. De 

secretaris zegt toe, dat hij alle verenigingen zal berichten, om komend seizoen hun 

spelers de kledingvoorschriften kenbaar te maken. Piet Klompmaker verteld de 

versoepelingen die recentelijk zijn doorgevoerd, maar die worden te ruim 

geïnterpreteerd. 
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Jan Peetam (’t Wasbeertje) vraagt, wanneer het nieuwe seizoen aanvangt. Zoals het 

er nu voorstaat, beginnen we weer per 1 september 2020 tenzij er weer restricties 

plaatsvinden. 

Peter Walgreen (Concordia/w.l.p.k.) door de geringe deelname aan de 

voorwedstrijden driebanden groot en de vele afzeggingen is het voorstel om de 

finale driebanden groot eerste klasse (voorheen 3de klasse) met zes spelers te 

verspelen. Dit is beter haalbaar qua tijd en ook voor de spelers acceptabeler. De 

vergadering stemt in, met het spelen van de districtsfinale driebanden groot Eerste 

Klasse met zes spelers. 

Ramon Rozenhart (Sportrust) meldt, dat Sportrust wel vóór de voorwedstrijden met 

intervallen heeft gestemd, maar dat de vereniging hier tegen is. Enkel voor de 

navolging naar de K.N.B.B. en de ervaring met finales doen we mee met intervallen. 

Ook vraagt Ramon, of er eventueel wordt gekeken naar uitbreiding van het gebied 

voor het spelen van competitie/voorwedstrijden. Er word nu nog niet actief gekeken, 

maar ‘we ‘ vinden het wel een goede optie. Peter de Wit vraagt nog, of er niks kan 

worden gedaan aan de stugheid van de K.N.B.B., wat door het districtsbestuur wordt 

uitgelegd. Het district Duinstreek is algemeen tegen de opstelling en besluiten van de 

K.N.B.B. maar heeft geen support vanuit de overige districten/gewesten. Ook de 

districten NW Nederland en Alkmaar, ook gewest NW Nederland, delen onze mening, 

maar we zijn roepende in de woestijn. Zelfs het ‘dreigement’ ons af te scheiden van 

de K.N.B.B. word lacherig afgedaan… 

Piet Klompmaker (erelid) wil namens het district alle mensen die zich hebben 

ingezet voor ons district hartelijk danken voor hun inzet en wenst de nieuwe 

bestuursleden alle succes in de toekomst. 

 

Notulist Peter Linsen, secretaris. 

 

 


