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District Noord-Holland Midden, onderdeel van de K.N.B.B. vereniging Carambole.  

Notulen van de districtsvergadering van 31 mei 2017. 

 

Afwezig met bericht Telstar, Vennewater, DES, Excelsior, Wapen van Landsmeer, Vrijbuiters, 

Parelhof, Onder Ons Castricum, ‘t Boemeltje en SBP 

Afwezig zonder bericht OBIS en De Oude Munt 

Plaats Café/Rest. “De Vriendschap” in Akersloot 

 

1. Opening 

De waarnemend voorzitter, Laurens Westmaas, opent de vergadering om 19.30 uur en heet de 

aanwezigen welkom. 

 

2. Necrologie. 

De voorzitter vraagt een minuut stilte voor de ons ontvallen leden. 

 

3. Ingekomen stukken. 

• Er zijn 10 berichten van verhindering voor deze vergadering binnen gekomen. 

• Een ingekomen bericht dat Excelsior na 95 jaar als vereniging stopt per 31 juli 2017 

• Een bericht dat BV De Kaaskijker uit Alkmaar gestart is als vereniging binnen ons district. 

 

4. Mededelingen bestuur. 

Er waren geen mededelingen. 

 

5. Vaststelling notulen Districtsvergadering van 30-mei-2016. 

Er zijn geen op- en aanmerkingen op de notulen. Deze kunnen als goedgekeurd op de website.  

 

6. Jaarverslagen. 

a. Secretaris. 

Het aantal verenigingen is met 35 hetzelfde gebleven. Het aantal leden liet een kleine daling 

zien. Thans hebben we 460 carambole avondspelers waarvan 14 bij meerdere verenigingen 

uitkomen, 20 geen competitie leden en 8 spelers in de driebanden sectie. 

b. Wedstrijdleider P.K.  

Er zijn in het seizoen 2016-2017 negen finalisten doorgedrongen tot een NK: 

Libre klein   klas 1  Marcel Smit  werd 3
e
 

Libre klein  hoofdklas Frank Dekker   werd 4e 

Driebanden klein klas 2  Antonio Havenaar werd 3
e
 

Kader 38/2  klas 3  Siem Velthoven  werd 4
e
 

Libre klein  topklasse Mike Hofland  werd 2e  (Niet imperatief) 

Bandstoten klein klas 1  Kees Jong  werd 5
e
   (Niet imperatief) 

Bandstoten klein klas 1  Jim v.d. Starre  werd 7
e
   (Niet imperatief) 

Kader 38/2  klas 2  Wim van Westrop werd 7
e
  (Niet imperatief) 

AnkerKader 38/2 klas 1  Jim v.d. Starre  werd Nederlands Kampioen 

 

Er waren het afgelopen jaar 482 inschrijvingen.  

Wegens tijdsgebrek van John Hessing zijn de sancties voor het niet opkomen niet verstuurd. 

Alle nieuwe inschrijvingen dienen dit jaar weer voor 15 juni aangeleverd te zijn. 

c. Teamcoördinator: Janhans Berg doet uitgebreid verslag van zijn eerste jaar als 

teamcoördinator. Dit jaar is voor het eerst met de Roostergenerator gewerkt. Het 

voorbereidende werk was enorm, maar heeft uiteindelijk tot een heel mooi rooster geleid. 
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District Noord-Holland Midden, onderdeel van de K.N.B.B. vereniging Carambole.  

Er wordt nog één sanctie uitgeschreven voor een team van De Stille Kracht dat twee keer niet 

op was komen dagen. 

Het afgelopen seizoen waren er ca. 83 teams ingeschreven.  

De prijzen voor de poulewinnaars zijn op de teamleidersavond op 21 april reeds uitgereikt:  

Driebanden groot A: Lang Rond-1 werd 2
e
 van deze combinatie poule 

Driebanden B1:  Parelhof-1 en VKG 

Driebanden B2:  De Band-2 en WBV-3 

Libre C1:   DVO-1 

Libre C2:   Diamonds-4 en WBV-5 

Libre C3:   BVK-3 en OOW-3 

 De gewestelijke ronden met kwalificaties, halve- en hele finales zijn inmiddels afgerond. 

Het C1 team ’t Stetje-1 mag op zaterdag 24 juni meespelen in poule-1 van de Landsfinale in 

Nieuwegein. 

Het C2 team WBV-5 mag op vrijdag 23 juni meespelen in poule-1 van de Landsfinale in 

Nieuwegein. 

 

Alle teaminschrijvingen voor het seizoen 2017-2018 dienen vòòr 15 juni 2017 aangeleverd te 

worden. 

Incidenteel zal er op een zaterdag gespeeld moeten worden bij WBV, Viaanse Molen en BVK. 

In het seizoen 2017-2018 zal in ons district N-HM met de oude tabellen ’16-’17 gewerkt gaan 

worden. 

Voor de C3 zal geprobeerd worden om de ondergrens iets aan te passen met 2 

intervalstapjes (mits het in Biljartpoint geïmplementeerd kan worden). 

Ruud Geschiere (Waterland) vroeg waarom er halverwege verlaagd kan worden met max. 1 

interval. Janhans legt de voor en tegens uit. 

 

In april/mei 2018 zal ons district de kwalificaties, halve- en hele finale voor de B1 moeten 

organiseren. Gegadigden kunnen dit nu al aan J. Berg doorgeven. 

Kleine poules lijken te worden: C2B en C3A, maar nog niet alles is binnen. Het te spelen 

rooster dient nog bepaald te worden. 

Ron Kersten (OOW) doet de suggestie om volgend jaar het aantal teams al in of vòòr de TLV 

door te geven en deze TLV te houden in mei. 

 

d. Arbiters Vereniging: Secretaris Sjaak Bleeker leest het jaarverslag van het afgelopen 

seizoen voor.  

De cursus Clubarbiter niveau-1, die door Sjaak Bleeker en Co Bolten is geleid, kon worden 

afgesloten met 7 geslaagden van N-HM en 2 van Duinstreek. Op de lijst staan 59 arbiters en 

daarvan hebben 35 daadwerkelijk gearbitreerd. Jammer is dat niet alle arbiters de arbitrage 

lijst opsturen naar de coördinator Peter v.d. Weert. Met name aan het eind van het seizoen 

was het erg moeilijk om voldoende arbiters in te delen bij de teamfinales en toernooien. Er 

waren het afgelopen jaar veel arbiters nodig met o.a. twee NK’s. Met de huidige ontvangst van 

€3000,- van het district kon de beoogde € 5,- per getelde partij niet gehaald worden. De AV 

doet een verzoek aan het districtsbestuur om de jaarlijkse vergoeding te verhogen met € 500,- 

Jan Baas heeft om gezondheidsredenen, na een zeer lange staat van dienst, moeten 

besluiten om te stoppen met arbitreren. Verder zijn er nog een aantal arbiters wegens 

lichamelijk ongemak thans niet inzetbaar. 

Dit verslag is op de NHM website als document te lezen onder het tabje ‘Arbitersvereniging. 
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e. Verslag penningmeester: (balans en staat van baten en lasten). 

Er waren geen vragen. 

f. Begroting 2016-2017: 

Er waren geen vragen over de begroting. 

Penningmeester Peter v.d. Weert legt uit dat we met de fusie voor ogen hadden om per 

gearbitreerde partij € 5,- uit te kunnen keren aan de arbiter, maar dat we met de huidige 

districtsbijdrage van € 3000/jaar, dit structureel niet halen. Het kassaldo aan het einde van het 

seizoen daalt ieder jaar verder. 

Peter vraagt de vergadering of de vergadering in kan stemmen met een verhoogde bijdrage 

van € 3500,- / jaar. 

Ron Kersten (OOW) houdt, mede gezien de goede financiële positie van het district, een 

pleidooi om de jaarlijkse afdracht naar € 4000,- te brengen. 

De vergadering stemt hiermee in onder applaus. 

Peter vraagt akkoord om de post voorzieningen (voortkomend uit de fusie) over te hevelen 

naar het algemene saldo. De vergadering was akkoord. 

 

7. Vaststelling contributie en overige bijdragen: 

Het bestuur stelt voor om de districtscontributie op het eerder verlaagde bedrag van € 12,- te houden. 

De inschrijvingskosten voor een team à € 14,- en € 5,- per PK inschrijving ongewijzigd te laten. 

 

8. Verslag kascommissie, decharge bestuur 

De kascommissie, bestaande uit De Band (Gerard Nieuwenburg) en ‘t Boemeltje (Jerry Teiwes) 

hebben de boeken gecontroleerd en geen onrechtmatigheden aangetroffen. Beide heren waren 

verhinderd om op de vergadering aanwezig te zijn wegens voorwedstrijden en werk. Namens Gerard 

Nieuwenburg leest Freek Bosschers de bevindingen van de kascommisssie voor. De kascontrole 

commissie verzoekt de vergadering decharge te verlenen aan het bestuur, hetgeen geschiedt. 

 

9. De kascommissie die in 2018 over boekjaar 2017 rapporteert,  zal bestaan uit een 

vertegenwoordiger van De Band (2
e
 keer) en BVK (1

e
 keer) met als reserve ??????. 

 

11. Goed te keuren Districtsbesluit “Beperkingen deelname Driebanden Groot 3
e
 klasse” 

Na diverse opmerkingen o.a. van Wim Brink (Lang Rond), zullen er een paar aanpassingen verwerkt 

worden. 

Blad-2 onder punt 1 wijzigen in: Men moet een aantoonbaar bondsmoyenne hebben van driebanden-

klein 2
e
 klasse of  een aantoonbaar bondsmoyenne driebanden groot van tenminste 0,300 

bijvoorbeeld verkregen in de A-klasse van de teamcompetitie. 

Blad-1 bij Beschikbaarheid te wijzigen: In Alkmaar zijn de grote matchtafels gemakkelijker te regelen. 

 

12. Bestuursverkiezing. 

• Het afgelopen jaar is het niet gelukt om een geschikte kandidaat voorzitter te vinden. Laurens 

Westmaas neemt tijdelijk een aantal taken waar.  

• John Hessing bestuurslid/wedstrijdleider PK was aftredend en is herkozen. 

John meldt dat het wel z’n laatste seizoen zal zijn. Hij is gaarne bereid om een toekomstige 

opvolger in te werken. De voorzitter verzoekt de verenigingsbesturen om intern naar een 

geschikte persoon te kijken. 

• De penningmeester Peter van de Weert was aftredend en niet herkiesbaar. De beschikbare 

kandidaat Kees Kos (BVK), wegens vakantie niet aanwezig,  is gekozen als  nieuwe 

penningmeester. 
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13. Verdeling van de PK finales seizoen 2017-2018.  

Districtsfinales : 

LKh   De Musketiers         wk 4 BK1 (toernooi) > ?? < DKh   Lang Rond             wk46 

LK1   Diamonds                wk 1 BK2   >nog niet bekend< wk 6 DK1   Mac Power             wk43 

LK2   OOW                       wk45 BK3   DHC                       wk 5 DK2   WBV                      wk38 

LK3   WBV                       wk41 BK4   Waterland              wk 2 DK3   De Band                wk36 

LK4   BVK                        wk39 BK5   WBV                      wk 48 DG2  ??? 

LK5   Hazefelder              wk35?  DG3  Lang Rond              wk49 

Kader (toernooi) > ??  <     

  

Gewestelijke finales: 

LK2 >nog niet bekend<9,10 dec BK4   WBV                 10,11 feb DK2  Aker ’97             21,22 okt 

LK5   WBV                    7,8 okt   

 

Nationale finale: 

  DK2 Aker ’97        24 t/m 26 nov 

 

12a.   Ingelast: Na een opsomming van de gepresteerde activiteiten zoals penningmeester van 

Alkmaar e.o. , Noord-Holland Midden, ca 10 jaar arbiter, arbiterscoördinator, tijdelijk WL-PK  

etc. had de vergadering het genoegen Peter van de Weert te benoemen tot Lid van 

Verdienste. 

14. Rondvraag. 

• Freek Bosschers (De Band): De avond van de districtsvergadering in de toekomst s.v.p. vrij 

van PK wedstrijden houden.  

• Gerard Buskermolen (Musketiers): Peter Jamin had zich beschikbaar gesteld voor de 

voorzittersfunctie. Binnen het bestuur was geen eensluidende mening over de wenselijkheid 

van Peter z’n kandidatuur. Er is niet direct met hem gesproken, maar heeft slechts per email 

een afwijzing ontvangen. De gehanteerde communicatie betreuren we. 

• Eelco Hoff: Haakt hier op in met de mededeling dat de voorzitter in en door de ALV in functie 

gekozen moet worden, nadat een lid op reglementaire wijze kandidaat is gesteld. 

• Jan Kooij (BVK): Bedankt het districtsbestuur voor zijn inzet.  

• Fons Koster (MacP): Is in de toekomst het teamleidersoverleg nog wel nodig? Ja, omdat daar 

de team-aanmeldingen, klassen en roosters nog meer in detail besproken zullen gaan 

worden. 

• Henk Levering (Aker ’97): Kunnen de NK’s door officials geopend en gesloten worden? 

Afgelopen NK in Akersloot is dit conform de regels gedaan door een districtsbestuurder       

(D. Nauta) en door de KNBB-KVC  penningmeester (B. Beek) 

 

15. Sluiting. 

De waarnemend voorzitter bedankt de vergadering voor haar inbreng en sluit de vergadering om 

21.53 uur.  

 

Assendelft, 15 juni 2017 

Dooitze Nauta 

Secretaris KNBB-NHM 


