
Notulen algemene ledenvergadering 28-10-2019  

Aanwezigheid: 33 van de 53 leden waren aanwezig. Er waren 20 leden afwezig, waarvan 4 zich 

hebben afgemeld. 

1. Opening 

De voorzitter opent om 20:05 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 

De voorzitter staat stil bij de vervelende periodes die Cees van den Berg en Jan Tuinder hebben 

gehad, zij zijn ziek geweest. Het is fijn dat het weer beter met ze gaat en dat ze weer aan het biljarten 

zijn. 

Er zijn dit jaar een aantal nieuwe leden bij gekomen, namelijk: 

- Arnold van Velzen 

- Harry Bootsma 

- Bas van Gameren 

- Leo Buijing 

- Patrick van Barneveld 

- Emilio Martin 

Zij worden van harte welkom geheten bij de vereniging. 

Verder bedankt de voorzitter Peter Mol en Piet Mink voor hun werk aan respectievelijk de column 

'Pedro de Mollie' en de website. 

2. Notulen vorige vergadering 

Er staat een tikfout in. Op de derde pagina, derde alinea van onder  staat 'wordt' dit moet 'worst' zijn. 

Verder merkt de voorzitter nog op dat de AED bij de voetbal hangt mocht deze onverhoopt nodig 

zijn. 

Verder zijn de notulen goedgekeurd. 

3. Algemene ledenvergadering 2019 district Rotterdam 

Op 15 augustus jl. hebben Piet Vermaas en Mark Luyendijk de ALV van het district Rotterdam 

bijgewoond.  

Het district heeft dit jaar een negatief resultaat behaald van €884 hier was €2138 begroot . Voor 

volgend jaar is er een verlies begroot van €2306. Hier moet wel bij worden opgemerkt dat het district 

over voldoende reserves beschikt om deze verliezen op te kunnen vangen. 

Het belangrijkste agendapunt van deze vergadering was het nieuwe districtsbestuur. Het gehele 

bestuur heeft besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen. Dit betekent dat als hun termijn erop zit 

zij zullen stoppen als bestuurder van het district. Dit jaar zijn Cees de Block 

(voorzitter,penningmeester) en Frans Schröder (wedstrijdleider B-competitie) afgetreden.  



Jan Kamphuis is inmiddels gekozen als nieuwe voorzitter van het district, er loopt op dit moment een 

schriftelijke stemprocedure om Gerrit de Graaf en Chris Hagebeek te verkiezen tot penningmeester 

en secretaris.  

Zij zullen het nieuwe bestuur gaan vormen, hiernaast zal er een technische commissie gevormd 

worden bestaande uit Koos de Voogt, Evelyne van Toledo, Wim Reuvers en Raymond Timmers. Zij 

zullen de wedstrijdzaken op zich nemen. De rolverdeling hierbinnen is nog niet bekend. 

4. Wedstrijdzaken 

 

De commissie wedstrijdzaken bestaat uit: 

- Hoofd wedstrijdzaken:  Martin Verdoold 

- Wedstrijdleiders:   Piet Vermaas, Ton van Vliet, Marcel Kortlever, Piet Mink, Koos  

    Veenendaal, Arma   van Katwijk en Martin Verdoold 

- Clubcompetities:   Arma van Katwijk 

- Website:    Piet Mink 

- Tel/Schrijfrooster:   Arma van Katwijk 

Arma van Katwijk doet het verzoek aan de aanwezige leden om de briefjes van het clubrooster goed 

en volledig in te vullen. Het komt regelmatig voor dat de briefjes onjuist of onvolledig worden 

ingeleverd. Ook komt het voor dat wedstrijden die al gespeeld zijn worden ingeleverd. 

Kersbandstoten en Berghoutbokaal: 

 

De Berghout bokaal is dit jaar niet gespeeld. Er waren dit jaar te weinig inschrijvingen om een 

volwaardig toernooi te kunnen spelen. Dit jaar was de laatste editie met Ron Berghout als sponsor. 

De inschrijvingsperiode voor het Kerstbandstoottoernooi is geopend. Leden kunnen zich tot 25 

november 2019 inschrijven. Er wordt vanuit het bestuur een peiling gehouden onder de aanwezige 

leden wie er van plan is om in te schrijven. Er zijn slechts 10 geïnteresseerden. Bij minder dan 16 

inschrijvingen gaat het toernooi niet door. 

Piet van der Heiden en Marcel Kortlever vragen zich af hoe het komt dat er zo weinig animo is voor 

het Kerstbandstoten en de Berghout bokaal. Cor Luyendijk oppert het idee om ook biljarters van 

buiten onze vereniging hiervoor uit te nodigen. Meerdere leden vinden dat deze toernooien intern 

moeten blijven. Jan Boers vind het aantal te maken caramboles tussen de lagere spelers en de 

hogere spelers te groot, volgens hem zijn de hogere spelers vrijwel kansloos om ver in het toernooi 

te komen.  

Jan Tuinder komt met de suggestie om de voorwedstrijden van het Kerstbanstoottoernooi op 

maandagavond te spelen.  

Uiteindelijk wordt besloten om het toernooi, dus zowel de voorwedstrijden en de finale in een 

weekend te organiseren. Dit zal dan het weekend van 21 en 22 december worden. 



 

 

Inschrijvingen: 

De inschrijvingen voor PK's, bekers en teams zijn gedaan. 

De inschrijvingen voor de Zilveren de Bruin beker en de Zilveren Kaplaars zijn in januari/februari. Het 

uitgangspunt is om met het huidige aantal teams door te gaan.  

Het aantal inschrijvingen voor PK's is dit jaar gelijk gebleven met vorig jaar, namelijk 44. Het aantal 

inschrijvingen over de laatste 5 jaar neemt wel af. 

Het aantal beker inschrijvingen is wel gedaald ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar hebben 16 

mensen zich ingeschreven voor verschillende bekertoernooien, dit jaar zijn dit er nog maar 14. 

Dit jaar is er een team bijgekomen, namelijk een C1 team. Het is ook dit jaar helaas niet gelukt om 

een driebandenteam in te kunnen schrijven. 

Het ledenaantal van onze vereniging loopt in de afgelopen vijf jaar langzaam terug. Onze vereniging 

telt op dit moment 53 leden. 

Quadrathlon: 

Er is dit jaar voor het eerst een invitatietoernooi gespeeld met vier spelsoorten. Er werden op de 

woensdag- en donderdagavond poulewedstrijden gespeeld en op zaterdag 25 mei waren alle 8 

teams aanwezig om de finalerondes te spelen. 

Ook dit seizoen zal de quadrathlon weer georganiseerd worden. De moyennegrenzen zullen naar 

beneden worden bijgesteld om op die manier nog meer teams uit te kunnen nodigen. De 

speelperiode zal dit seizoen vanaf 5 mei zijn.  

Piet Vermaas vraagt zich af of dit niet kruist met de speeldata van de Zilveren Kaplaars. Dit zal 

inderdaad het geval zijn. Er zal gekeken worden hoe we dit in het vat gaan gieten. Dat hangt ook af 

van het aantal inschrijvingen voor de quadrathlon. 

Dit seizoen hebben Martin Verdoold en Marcel Kortlever, met wat hulp, alle bardiensten op zich 

genomen. Zij vragen voor dit seizoen wat hulp hierbij. Bas Reedijk en Arma van Katwijk bieden gelijk 

hulp aan bij het verzorgen van een bardienst. Ook Jan Boers, Arnold van Son en Emilio Martin zijn 

bereid een bardienst op zich te nemen. 

Overige activiteiten: 

Door de overvolle agenda in december wordt besloten om het klaverjastoernooi dit jaar te 

organiseren op 31 januari 2020.  

Het tien over rood toernooi  zal dit seizoen gehouden worden op vrijdagavond 1 mei 2020. 

 

 



 

Clubtenue: 

Er is dit seizoen een nieuw officieel clubtenue geïntroduceerd, namelijk de zwarte polo met langen 

mouwen. Er zijn dit jaar al 23 polos aangevraagd door leden en ook nu zijn er nog wat aanvragen. Er 

wordt vanuit het bestuur gevraagd of er nog leden aanwezig zijn die nog een (extra) polo willen. 

Harry Bootsma en Jaco Robbemont geven aan nog een polo erbij te willen. 

 De prijs van de polo wordt mede bepaald door de hoeveelheid die we in een keer bestellen en de 

eventuele verzendkosten. De gemiddelde prijs per polo ligt tussen de €26 en de €28. 

Tel- en schrijfbeurten: 

 

Het rooster tot en met december is aan iedereen gemaild en staat ook op de website. De rest van het 

seizoen volgt zo spoedig mogelijk. Arma vraagt aan het bestuur of de ledenlijst kan worden 

geëvalueerd met het haar. Het is niet helemaal duidelijk wie van de nieuwe leden wel of niet op het 

tel/schrijfrooster kunnen. 

Er zijn dit jaar twaalf toernooien, waaronder het Kerstbandstoten. Er worden dit jaar door onze 

vereniging drie districtsfinales georganiseerd, namelijk kader 38/2 4e klasse, Okkie Formenoy bokaal 

en de Triatlon. 

Bij verhindering van een tel/schrijfbeurt dient men zelf voor een vervanger te zorgen. Bij het niet 

komen opdagen voor een tel/schrijfbeurt wordt er een sanctie geheven van €16,50. Gelukkig is dit 

seizoen zonder sancties gebleven. Harry Bootsma vraagt zich af of er ook een sanctie wordt geheven 

in geval van overmacht. Sancties worden altijd in overleg met het bestuur en desbetreffende persoon 

besproken. 

Verder wordt het idee geopperd om het district te vragen of de mogelijkheid bestaat dat tijdens 

finales de arbiters ook het schrijven voor hun rekening nemen. Dit zou een behoorlijke verlichting 

geven op het tel- en schrijfrooster. Het bestuur zal informeren bij het district en de arbitercommissie 

wat hier mogelijk is. 

5. Bestuur 

Er zijn dit jaar twee bestuursleden aftredend, namelijk Martin Verdoold als wedstrijdleider en Koos 

Veenendaal als penningmeester. Zij hebben beide aangegeven om zich herkiesbaar te stellen. 

Tegenkandidaten konden zich tot 25 oktober 2019 melden bij het bestuur. Er hebben zich geen 

tegenkandidaten gemeld. 

Martin Verdoold en Koos Veenendaal worden door de vergadering voor een nieuwe termijn van drie 

jaar herkozen als respectievelijk wedstrijdleider en penningmeester. 

 

 

 



Agendapunt 6: financieel verslag en agendapunt 7: begroting 2019-2020 worden samengevoegd tot 

een agendapunt. 

 

6/7. Financieel verslag en begroting 2019-2020 

Marcel Kortlever vraag voorafgaand aan dit agendapunt of de werkelijke cijfers van vorig jaar ook op 

de begroting kunnen. Koos Veenendaal zal dit volgend jaar wel doen. 

Ontvangsten: 

Inkomsten vanuit contributie worden begroot op het aantal leden wat we als vereniging hebben op 1 

augustus. De contributies zijn iets lager uitgevallen als begroot. 

Inkomsten uit sponsoring is iets hoger uitgevallen als begroot. De ontvangsten vanuit de KNBB voor 

het organiseren van finales is fors hoger dan begroot. Dat is dit jaar begroot op het organiseren van 

drie finales.  

Inkomsten overig is verzekeringsgeld wat we hebben ontvagen i.v.m. beschadigde lakens. In 

samenspraak met Marcel Kortlever worden de inkomsten van de evenementen die hij organiseert 

niet begroot. 

Er is door het bestuur besloten om dit jaar niet mee te doen aan de Grote Clubactie. Dit komt mede 

door te weinig draagvlak binnen de vereniging.  

De baromzet is dit jaar lager als begroot. Dit kan komen omdat we afgelopen jaar een team minder in 

competitie hadden. De inkomsten van de evenementen, zoals het klaverjassen en de quadrathlon 

zitten hier wel bij. De fooien zijn uitgevallen zoals begroot. Inkomsten van introducés zijn iets hoger 

als begroot. 

Uitgaven: 

Contributies van de KNBB zijn iets lager uitgevallen als begroot. De kosten voor finales zijn iets hoger 

uitgevallen als begroot, dit gaat dan vooral om aanschaf van bekers e.d. De arbiters kosten zijn fors 

hoger uitgevallen, dit hangt samen met de hogere bijdrage van de KNBB aan finales. De kosten voor 

het onderhouden en lakens zijn hoger als begroot. We hebben dit jaar twee lakens moeten 

vervangen i.v.m. beschadigingen, deze kosten worden vergoed door de verzekering.  

Arnold van Velzen vraagt zich af of we voor ieder lid contributie moeten betalen bij de KNBB. Dit is 

niet het geval. 

Marcel Kortlever vraagt of we als vereniging verplicht zijn om bij elke finale 6/8 bekers moeten 

uitreiken. Dit is ook ter sprake gekomen bij de ledenvergadering van het district. Voorlopig blijft het 

zoals het is. Er is wel een nieuw bestuur in het district dus we kunnen als vereniging wel aankaarten 

hoe we erover denken en of elke vereniging verplicht is om voor alle deelnemers bekers aan te 

schaffen. 

 



De huurkosten voor het pand staan vast. Er is een narekening voor het gas gekomen van €1100, dit 

kan te maken hebben met het waterlek in de bestuurskamer. De kosten voor elektra zijn lager als 

begroot. Over het algemeen hebben we de afgelopen jaren flink bezuinigd op de kosten voor gas en 

elektra. 

Verzekering pand is hoger als begroot. Er is hierover een geschil met de voetbalvereniging, dit loopt 

nog. 

Telefonie/internet is fors hoger uitgevallen. Er is onduidelijkheid over de abonnementen die we als 

vereniging hebben. Er is een telefoonabonnement afgesloten op een privé naam, we kunnen alleen 

niet achterhalen wie dat zou kunnen zijn. Koos Veenendaal gaat dit uitzoeken. 

De post onvoorzien is ook hoger uitgevallen als begroot, dit heeft te maken met de reparatie van de 

waterleiding. Deze post is voor volgend jaar iets hoger begroot als dit jaar. 

Inkoop bar is behoorlijk lager als begroot, dit komt omdat we zijn overgestapt van Radder naar de 

Makro. Speciale dank voor Marion Veenendaal voor het in de gaten houden en halen van bepaalde 

aanbiedingen.  

De kosten voor onderhoud pand zijn dit jaar €0, we hebben dit jaar geen onderhoud aan het pand 

gepleegd. Voor volgend jaar staat hier €1000 voor begroot. 

Wim Barendregt is van mening dat er nog steeds wat te bezuinigen is op het gebied van elektra. Dit is 

ook binnen het bestuur besproken en er is besloten om voorlopig op dezelfde voet verder te gaan. 

Verder mist Wim de kosten voor het schoonmaken van het gebouw in de begroting. De 

penningmeester is inderdaad vergeten dit op te nemen in de begroting, hier komt een correctie op. 

Dit zal het resultaat van dit jaar boekjaar met €2000 drukken. Ook vraagt Wim zich af wanneer en of 

de biljarts worden terugbetaald. Hier zijn nog geen afspraken over gemaakt met Bas Reedijk. 

De vereniging heeft dit jaar een positief resultaat behaald van €4523,89 (let op hier komt nog een 

correctie op van €2000 i.v.m. schoonmaakkosten).  

We hebben op dit moment €10.199,01 aan eigen vermogen, hiervan is €2500 gereserveerd voor de 

onderhoud van het gebouw. 

Leo Buijing mist in de begroting de subsidie van de gemeente. We ontvangen momenteel als 

vereniging geen subsidie van de gemeente. Bij de nieuwe gemeente is het misschien mogelijk om wat 

geld te krijgen. Het bestuur gaat hiermee aan de slag. 

8. Kascommissie 

Op 18 oktober jl. hebben Arma van Katwijk en Jan Boers samen met Koos Veenendaal de kascontrole 

gedaan. Ook zij hebben de post schoonmaakkosten over het hoofd gezien.  

De kascommissie heeft de stukken goedgekeurd en de penningmeester bedankt voor het afgelopen 

jaar. 

Jan Boers is dit jaar uittredend als kascommissielid hij wordt opgevolgd door Wim Reuvers. Leo 

Buijing heeft zich aangeboden als reserve voor de kascommissie. Arma van Katwijk blijft lid van de 

commissie en gaat dit jaar haar laatste jaar in als kascommissielid. 



9. Onderhoud gebouw 

In de lente/zomer van 2020 moet de buitenkant van het pand geschuurd en geschilderd worden. Bas 

Reedijk vraagt wie zich hiervoor beschikbaar wil stellen. Er zijn een aantal leden die te kennen geven 

zich hiervoor te willen inzetten. Aanmelden kan bij Bas Reedijk. 

 

10. Rondvraag 

Arnold van Velzen: Kunnen er kleine flesjes rode wijn worden verkocht? Dit hebben we al eerder 

   gehad, dit zorgde toen voor wat verwarring achter de bar met name over de 

   verkoopprijs. Het bestuur zal gaan kijken of we dit weer kunnen gaan  

   verkopen. 

Arnold van Son:  Kan ik een heel weekend worden ingedeeld voor het tellen/schrijven? In 

   overleg met Arma van Katwijk moet dit zeker mogelijk zijn. 

 

   Kan er een 2e clubavond komen op vrijdag? Er is binnen de vergadering 

   weinig animo voor dit voorstel. Er wordt besloten om het bij de clubavond op 

   maandag te houden. 

Leo Buijing:  Komt er dit jaar een contributieverhoging? Nee, die komt er niet. 

Peter Mol:  Kunnen we overstappen op ander poetsmiddel voor de ballen? Er is binnen 

   de vergadering verdeeldheid over de kwaliteit van het huidige poetsmiddel.    

   Sommige vinden dat de ballen onnatuurlijk glad worden van dit middel. We 

   zijn toentertijd overgestapt op dit middel omdat over het vorige middel ook 

   klachten waren. We besluiten om voorlopig met het huidige middel door te 

   gaan. 

   Wat houden de intervallen bij PK's in? Er is onduidelijkheid over de  

   moyennes en het te maken aantal caramboles ontstaan. Ze nemen het  

   aanvangsmoyenne en  na de voorwedstrijden nemen ze het gemiddeld van 

   het gespeelde moyenne en het aanvangsmoyenne. Dit wordt dan het  

   moyenne voor een eventuele finale. 

   Kan op de presentatie tijdens finales wat vaker de stand voorbij komen? 

   Volgens Piet Mink is dit al het geval. Er wordt besloten om wat meer  

   uitgeprinte standen na elke ronde neer te leggen. 

Wim Barendregt: Wie is er verantwoordelijk voor het schoonmaken van de biljarts? Nadat Jan 

   Bronner hiermee gestopt is, is er inderdaad niemand meer die dit bijhoudt. 

   Het bestuur gaat kijken of we hier een andere persoon voor kunnen vinden. 

   Wat doen we met leden die altijd veel voor de vereniging hebben gedaan en 

   die besluiten hun lidmaatschap op te zeggen? Dit zal besproken worden 

   tijdens de volgende bestuursvergadering.  



Wim Reuvers:  Wanneer komt de nieuwe pc naast de bar? Hier wordt op dit moment binnen 

   het bestuur aan gewerkt en de pc zal er z.s.m. staan. 

   Kunnen we zelf het maandagavond rooster niet bij gaan houden op de pc 

   naast de bar? Er is binnen de vergadering weinig draagvlak voor dit idee. Met 

   name ook bij Arma van Katwijk, voor haar wordt het dan oncontroleerbaar. 

   Kan er een camera komen boven tafel 4 voor trainingsdoeleinden? Er is 

   weinig animo voor binnen de vergadering. Desondanks zal dit worden  

   besproken tijdens de volgende bestuursvergadering. 

   Wat is het resultaat van de club van 50 en is dit een jaarlijkse of eenmalige 

   actie? Van het opgehaalde geld zijn nieuwe stoelen en barkrukken gekocht, 

   dit had de prioriteit. Dit is geen eenmalige actie geweest, volgend jaar zal hier 

   weer geld voor worden opgehaald en dan zal gekeken worden wat er met dat 

   geld gaat gebeuren.  

Marcel Kortlever: Merkt op dat de voorraad van de bar in de eerste weken van het seizoen wat 

   karig was. Dit kwam mede door de vakantie van Koos Veenendaal. Cor  

   Luyendijk houdt nu de voorraad bij en dat was die eerste weken ook nog niet 

   het geval. Het bestuur zal er zorg voor dragen dat dit volgend jaar beter gaat. 

   Kunnen we beter laten zien wat we verkopen achter de bar en voor welke 

   prijs? Er moet meer duidelijkheid komen over de prijzen van consumpties. 

   Het bestuur gaat hiermee aan de slag. 

   Kan er nog een speciaal bier worden toegevoegd aan het assortiment? Ook 

   dit zal het bestuur bespreken tijdens de volgende bestuursvergadering. 

   Kan er kaas/worst worden rondgedeeld bij voorwedstrijden en finales. Het 

   bestuur zal dit in samenspraak met de barcommissie oppakken. 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit om 23:10 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid. 

   

 

 

 

  


