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

Notulen van de districtsvergadering van 1 juni 2018. 

 

Afwezig met bericht ABC-Assendelft, DES, Edam ’87, Vennewater, Zaanzicht,  MacPower, ’t 

Boemeltje, VKG, Rappel, ‘t Stetje, Vrijbuiters 

Afwezig zonder bericht Onder Ons Castricum en De Oude Munt 

Plaats Café/Rest. “De Vriendschap” in Akersloot 

 

1. Opening 

De waarnemend voorzitter Janhans Berg, opent de vergadering om 20.04 uur en heet de aanwezigen 

welkom. 

 

2. Necrologie. 

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

De volgende overledenen zijn genoemd: André van der Elst, Hans van ’t Hoenderdaal, Laurens 

Westmaas en Frank Torqué. 

 

3. Ingekomen stukken. 

• Er zijn 11 berichten van verhindering voor deze vergadering binnen gekomen. 

 

4. Mededelingen bestuur. 

Inschrijvingen voor de PK dienen dit jaar uiterlijk 16 juni binnen zijn om hierna tijdig aan de 

teamplanning te kunnen beginnen. 

De invoering van PK’s met intervallen is voor het komende jaar op hold gezet. 

De PK voor libre-dames is dit jaar organisatorisch niet goed gelopen in het district. Info staat nu al op 

de site om tijdig de belangstelling in kaart te brengen. 

 

5. Vaststelling notulen Districtsvergadering van 31-mei-2017. 

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 (op 6 mei 2018) hebben we 439 carambole avondspelers, 17 geen competitie 

leden, 1 dag competitie speler en 9 spelers in de driebanden sectie. 

De AVG is per 25 mei 2018 in werking getreden. Het district heeft een tool gekregen dat 

doorlopen moet worden om AVG-compliant te worden. Er dient ook een privacy statement te 

komen. 

 

b. Wedstrijdleider P.K.  

De WL-PK John Hessing doet mondeling z’n verslaggeving. 

Er waren het afgelopen jaar 512 pk-inschrijvingen.  

Er zijn geen sancties verstuurd wegens het niet opkomen. 

Alle nieuwe inschrijvingen dienen dit jaar voor 16 juni 2018 aangeleverd te zijn. 

 

Er zijn in het seizoen 2017-2018 zeven finalisten doorgedrongen tot een NK: 

Libre klein   klas 4  Vincent Steijger  werd 2
e
 

Bandstoten klein klas 5  Imco Root  werd 4
e
    

Driebanden klein hoofdklas Robin Bastiaan  werd 2
e
    



Koninklijke Nederlandse Biljartbond 

District Noord-Holland Midden 

Pagina 2 van 5 

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

 

Bandstoten klein klas 1  Mike Hofland  werd 4
e
  (Niet imperatief) 

Bandstoten groot klas 1  George Kenter  werd 6
e
  (Niet imperatief) 

AnkerKader 47/2 klas 1  Vincent Veldt  werd 2
e
 (Niet imperatief) 

Driebanden klein jeugd  Twan Vriens  werd 3
e
 (Ingeschreven) 

 

c. Teamcoördinator: Janhans Berg doet mondeling verslag van het afgelopen jaar 

Het afgelopen seizoen waren er 83 teams in het district ingeschreven en 7 teams speelden 

mee in de groot A-klasse. Er is met een tabel gewerkt die iets afweek van de landelijke en in 

de C1 was Bandstoten mogelijk als pilot. 

 

De prijzen voor de poulewinnaars zijn op de teamleidersavond van 25 mei reeds uitgereikt:  

Driebanden groot A: Lang Rond-3 werd 1
e
 in deze combinatie poule 

Driebanden B1:  Lang Rond-1 en Waterland-2 

Driebanden B2:  OBIS-1 en MacPower-3 

Libre C1:   ’t Stetje-1 

Libre C2:   Diamonds-4 en OOW-2 

Libre C3:   De Band-6 , WvL-2 en Waterland-7 

 

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

Het C1 team OOW-1 mag op zaterdag 23 juni meespelen in poule-1 van de Landsfinale in 

Nieuwegein. 

Het C2 team BVK-1  mag op zondag 24 juni meespelen in poule-1 van de Landsfinale in 

Nieuwegein. 

Het C3 team WBV-13  mag op zondag 24 juni meespelen in poule-3 van de Landsfinale in 

Nieuwegein omdat een team van buiten het eigen district afgezegd heeft. 

 

Alle teaminschrijvingen voor het seizoen 2018-2019 graag vòòr 1 juni 2018 inleveren!!! 

In het seizoen 2018-2019 zal in ons district N-HM met iets andere tabellen gewerkt gaan 

worden. De verhoging bij een dubbelpartij zal weer 1 interval worden. 

De eventuele verlaging, halverwege de competitie met max. 1 interval, zal niet meer 

toegepast worden zoals afgesproken in de TLV. 

 

In april/mei 2019 zal ons district de kwalificaties, halve- en hele finale(s) voor de B2 en C4 

moeten organiseren.  

 

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

het afgelopen seizoen voor.  

De gewestelijk arbiter André van der Elst is overleden op 15 juni 2017. 

Het aantal arbiters is weer gedaald en thans staan er 49 op de lijst. 

Sjaak vraagt om de ingevulde intekenlijsten voor de finales ook echt op te sturen naar de 

coördinator Peter v.d. Weert. In de regio’s Heemskerk en Purmerend zijn thans opvallend 

weinig arbiters. Ook dit jaar is er weer een NK perfect geleid en wel het NK-DK2 in Akersloot. 

Tweemaal moesten er op twee locaties tegelijkertijd finales bemand worden. Het is weliswaar 

gelukt, maar dit moeten we in de planningsfase proberen te voorkomen. 

Totaal heeft het corps 897 maal een partijdeel gearbitreerd. 

 



Koninklijke Nederlandse Biljartbond 

District Noord-Holland Midden 

Pagina 3 van 5 

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

e. Verslag penningmeester: (balans en staat van baten en lasten). 

De penningmeester leidt de vergadering door de stukken. 

Het fonds voorzieningen was nog niet toegevoegd aan het eigen vermogen. Dit zal volgend 

seizoen alsnog gedaan worden. 

Vraag van T. Steenbergen: De contributie inkomsten zijn ruim €400 hoger terwijl het ledental 

gedaald is. Hoe is dit te verklaren? Bepaalde posten die in 2016 binnen hadden moeten 

komen zijn pas in 2017 ingeboekt. 

Het financiële verslag over 2017 is door de vergadering goedgekeurd onder applaus. 

f. Begroting 2018-2019: 

Er is in de begroting rekening mee gehouden dat we in 2018 een negatief resultaat zullen 

behalen. Veel posten zullen in lijn zijn met 2017 maar de ICT kosten (o.a. aanschaf van een 

laptop voor de WL-PK), webhosting, nagenoeg geen te ontvangen rente, lijkt dit verantwoord 

met het huidige eigen vermogen. 

 

7. Vaststelling contributie en overige bijdragen: 

Het bestuur stelt voor om de districtscontributie op het bedrag van € 12,- te houden en 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 (Leon Takes) en BVK (Jan Kooij) hebben op 25 mei 2018 

de boeken gecontroleerd en hebben geen onrechtmatigheden aangetroffen. De bevindingen van de 

kascommissie zijn vastgelegd in het verslag dat voorgelezen is.  De kascontrole commissie verzoekt 

de vergadering decharge te verlenen aan de penningmeester en het bestuur, hetgeen geschiedt. 

 

9. De kascommissie die in 2019 over boekjaar 2018 gaat rapporteren, zal bestaan uit een 

vertegenwoordiger van BVK (2
e
 keer) en DES (1

e
 keer) met als reserve DHC. 

 

11. Goed te keuren Districtsbesluit: “Inning districtsbijdrage” was met de vergaderstukken mee 

gestuurd. In dit document is voorgesteld om de inning van de districtsbijdrage identiek te maken aan 

die van de KNBB. Dit houdt in dat leden die van meerdere verenigingen lid zijn in het vervolg niet 

meer uitgesplitst wordt over die verenigingen, maar dat hun contributie geheven wordt via de 

vereniging met het laagste verenigingsnummer. De vergadering stemde hiermee in. 

 

Verder is er na een stemming met een kleine meerderheid besloten om de € 100,- vergoeding voor 

een team dat deelneemt aan de Landsfinale in Nieuwegein, af te schaffen met ingang van het seizoen 

2018-2019. Deze bijdrage dient hiervoor uit het Districtscompetitiereglement geschrapt worden. De 

vergadering stemde hiermee in. 

 

11a. Ingelast agendapunt: Het gewenste rooster voor de team poules 

Hoewel lang niet alle verenigingen aanwezig waren is er geïnventariseerd welk systeem per poule 

(heel of 1,5 rooster) de voorkeur geniet. 

De C3A is te klein geworden; alternatief is met een lagere ondergrens in de C2A of naar ander district. 

De C2B zou maar 2 teams krijgen. Alternatief is in wederzijds overleg bij het district Duinstreek te 

spelen. 
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12. Bestuursverkiezing. 

• Wedstrijdleider PK John Hessing was tussentijds aftredend en niet herkiesbaar. 

Kandidaat Reijn Roos is gekozen als de nieuwe wedstrijdleider-PK. 

• De secretaris Dooitze Nauta was periodiek aftredend, herkiesbaar en is herkozen. 

• John Hessing had zich kandidaat gesteld als nieuwe voorzitter en is als voorzitter gekozen. 

• Wegens het overlijden van Laurens Westmaas is de functie bestuurslid/web redacteur vacant. 

Er hadden zich van tevoren geen kandidaten gemeld. Co Nanne van OBIS heeft in de 

vergadering aangegeven zich onder voorbehoud beschikbaar te stellen voor het reguliere 

beheer van de website inhoud. 

 

12a. Ingelast agendapunt 

• Overhandiging van de oorkonde aan Peter van de Weert behorend bij de benoeming tot Lid 

van Verdienste. 

(Peter was vorig jaar door de ALV van 31 mei 2017 reeds benoemd). 

  

13. Verdeling van de PK-finales seizoen 2018-2019.  

Districtsfinales: 

LKh  Diamonds                wk  9 BK1 (toernooi)                  ??? DKh  Waterland               wk 46 

LK1  Hazefelder               wk  7 BK2  OBIS                        wk 10 DK1  Parelhof                  wk 42 

LK2  BVK                         wk  2 BK3  OOW                        wk  8 DK2  OBIS                       wk 40 

LK3  DHC                        wk 50 BK4  DJP                          wk  3 DK3  WBV                       wk 37 

LK4  OBIS                        wk 43 BK5  Hazefelder *)            wk 51 DG2  (toernooi)               ??? 

LK5  De Band *)               wk 41  DG3  Lang Rond             wk 1 

LK (dames)   Diamonds  wk  6   

*) = naderhand in overleg gewijzigd 

 

Gewestelijke finales: 

LK3  De Band                  wk 4 BK2  WBV                        wk 15 DK1   Parelhof                 wk 48 

  DG3  Lang Rond              wk 5 

 

Nationale finale: 

  DK3 Aker ’97        …    t/m … 

 

14. Rondvraag. 

• Theo Kroon (ABC) en Jan Kooij (BVK): Hebben de vraag waarom er geen klasse winnaar is 

bij een klasse met meerdere poules resp. waarom het zo moeilijk is of lijkt. Dit jaar is er voor 

het eerst op districtsniveau nog een play-off voor de poulewinnaars en de nummers 2 

geweest. Daarna mag er 1 team direct naar de ½ finale en mogen er twee door naar de 

kwalificaties. 

• Ton van Gerven (WBV): Deelt mede dat WBV-13 ook naar de landsfinale gaat. 

• Mike Hofland (De Kaaskijker): Is gestart met live-streaming tijdens evenementen. Dit tool is in 

principe voor iedere vereniging beschikbaar om mee naar buiten te treden. Mike zal dit ook in 

de KVC-vergadering in Maarn promoten. Er zal ook een stukje op de NHM-site gezet worden. 

• Peter op den Kelder (De Kaaskijker): Wil in het district graag het dag biljarten promoten. Bij 

het dag biljarten zijn zowel PK’s als een teamcompetitie mogelijk zoals het in diverse andere 

districten reeds functioneert. Peter biedt aan om dit als coördinator te willen trekken. 

Er zal een publicatie op de site gezet worden. 
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15. Sluiting. 

De nieuwgekozen voorzitter John Hessing bedankt de vergadering voor haar inbreng en sluit de 

vergadering om 22.14 uur.  

 

Assendelft, 20 juni 2018 

Dooitze Nauta 

Secretaris KNBB-NHM 


