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Notulen van de ALV van 29 mei 2015 bij de “Harmonie” Harderwijkerweg 35, 6957AB Laag Soeren 

Aanvang om 19.30u 

 

Aanwezig, Ereleden en Leden van Verdienste: 

E. Jansen, G.W. Langenbach, F. Koolen, A. Meutstege, U. Hagenus, R. van de Oever, J. Salemink, A. van de 

Ven – Bouman, E. Zweers. 

 

Aanwezig, verenigingen: T.o.g. Concordia, Gazelle, Ons Huis, DVS, West Arnhem, Gelre, Renkum, W.C.K., 

Rembrandt, Elderhof, R.B.V., de Markt, Petersberg, de Snelpost, F-Eckt, B.C.O., St. Marten, Harmonie, 

Paperclip, Sbk, de Boerderij, Gazelle SCD, Petersborg, Kriet op Tied, BC Arnhem, Bemmel, Croydon, 

Driemond, Molenberg, Waalstaete, S&O PTT, DSS, RBV, Schutterberg. (Een aantal verenigingen spelen in de 

dag en avond, deze zijn in naam samengevoegd). 

 

Aanwezig, NK Kampioenen 2014/2015: 

Rob van Es (BV Gelre), Afgevaardigde voor Roy Hartemink, Truus Knoops (secretaris BV St. Marten), Tony 

Coert (RBV) 

 

Aanwezig, bestuur: 

Ron Lieferink (vicevoorzitter), Udo Hagenus (penningmeester), Cees Ursem (PR bestuurslid), José Knoops – 

Lubbers (secretaris). 

 

Aanwezig, A.G.D.V.: 

José Knoops – Lubbers (voorzitter/secretaris). 

 

Afwezig met kennisgeving: 

Bestuur: Leon Pijnenburg (wedstrijdleider competitie) 

Verenigingen: BV het Pumpke, BV de Grenspost, BV Sailor, BV de Drieschaar. 

A.G.D.V.: Jaap van Herwaarde (coördinator/penningmeester). 

 

Afwezig zonder kennisgeving: 

Verenigingen: Sjonnie’s bar, Les Cinq Amies, BC Concordia en D.b.b. 

NK Kampioenen 2014/2015: Gert Jan Veldhuizen (BV Gelre) 

 

1. Opening: De vicevoorzitter, Ron Lieferink heet allen hartelijk welkom en in het bijzonder de Ereleden 

en de Leden van Verdienste. 

 

2. Ingekomen post en mededelingen: 

- Brief met aandacht punten van Leon Pijnenburg (wedstrijsleider competitie), welke meegenomen zal 

worden bij de behandeling van de agenda punt 9 (wedstrijdzaken). 

- Brief Ruud Hudepol, afd. wedstrijdzaken: Er zijn wat calamiteiten rondom de Simonis Biljartlakens 

Landsfinale doordat de Biljartfabriek Bierling de Schepper failliet is. Afdeling wedstrijdzaken streeft 

naar een passende oplossing om dit slotevenement van de Landscompetitie zo goed als mogelijk door te 

laten gaan. 

- Twee nieuwe verenigingen hebben zich per mail aangemeld om de competitie van 2015/2016 te willen 

gaan spelen.  BV Matsers in de B2 klasse (Toon van den Barg). en BV BOD in de C3 klasse (Bas van 

Duijnhoven). 

 

3. Goedkeuring en vaststelling van de notulen van de ALV van 22 mei 2014: 

Dhr. L. Postmus (BV Gelre) merkt op dat zijn vraag bij punt 12 (rondvraag) niet geheel goed is 

geformuleerd. Antwoordt: dit is veranderd op de notulen van 22 mei 2014. Na het veranderen van punt 

12 worden de notulen goedgekeurd, vastgesteld en ondertekend. 
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4. Herdenking overledenen: 

Verzocht wordt om een minuut stilte in acht te nemen in verband met het overlijden van de volgende 

leden: Willem Roosenboom en Paul Baring (BV Renkum), Gert Visser (BV de Markt), Tinus Bruysten 

(BV Petersberg), Otto Bik (BV Paperclip), Henk Meijer (BV de Boerderij), Theo Niels (BV Kriet op 

Tied), Ramon Imamdi (BV de Grenspost), Rob van Aanholt en Jan Dierkx (BV de Drieschaar), Jan 

Borst en Henk Zegers (BV Gelre). 

 

5. Huldiging speler prestaties: 

 Gehuldigd worden die leden en/of teams die een ereplaats hebben behaald bij een NK of hoger. Dit jaar   

zijn dat: Rob van Es (BV Gelre), Afgevaardigde voor Roy Hartemink, Truus Knoops (secretaris BV St. 

Marten), Tony Coert (RBV) en Gert Jan Veldhuizen (BV Gelre) (niet aanwezig). De leden die voor het 

eerst een top-drie resultaat behaalden ontvangen een bloemetje alsmede de Veluwezoompenning, 

eerdere winnaars een waardebon. De vicevoorzitter feliciteert iedereen met de behaalde resultaten en 

wenst iedereen voor het komend seizoen succes. Hij verontschuldigt zich voor het vergeten uit te 

nodigen van Tonnie Coert, Tonnie ontvangt als nog een felicitatie en een bloemetje, de penning wordt 

nagestuurd. De secretaris verontschuldigd zich voor het feit, dat zij het behaalde resultaat van Tonnie 

over het hoofd heeft gezien. 

 

6. Financiën:  

a. Financieel jaarverslag; Marit Poelstra (Renkum) Waarom is het bedrag onder code 4207 van het 

document Winst & Verlies 01-07-2013 t/m 30-06-2014 zo hoog? Antwoordt: Voor het organiseren 

van een district en/of gewestelijke finale krijgt de vereniging een bedrag van € 40,00. De 

dagcompetitie krijgt hiervoor per speeldag een bedrag van € 25,00. Waarop de vraag volgt; waarom 

er voor een finale van de dagcompetitie geen arbiters geleverd worden vanuit het district. Het 

district geeft geen gage aan de arbiters van de dagcompetitie omdat de vereniging hiervoor per dag 

betaalt krijgt, waar zij voor een aantal jaren terug zelf voor gekozen hebben. 

b. Verslag kascommissie; Dhr. Beumer (Petersberg) en Dhr. Blom (Elderhof) hebben 21 mei 2015 de 

kascontrole uitgevoerd. Zij hebben aangegeven dat de opzet en de cijfers er verzorgd uitziet. Het 

verslag is goedgekeurd, vastgesteld en ondertekend.  

c. Volgende kascommissie; Vereniging Petersberg blijft nog een jaar in de kascommissie, Dhr. 

Meutstege (T.o.g. Concordia) meldt zich aan voor komend seizoen en Mevr. Van der Zee 

(Schutterberg) meldt zich aan als reserve. 

d. Voorstel vanuit de zaal: Werkend vanuit een actuele lijst met verenigingen, vervolgens wordt er 

om toerbeurt deelgenomen aan de kascommissie. Het bestuur gaat zich hierover beraden. 

e. Balans; Geen aan of opmerkingen. 

f. Begroting 2015 – 2016; Dhr. Aaldering (Petersberg) de Pk’s kosten veel geld, dit is meegenomen 

in de contributie. Is het mogelijk om een finale met weinig spelers (minder dan 6) samen te 

organiseren met een buurdistrict? Antwoordt: Het is niet duidelijk of dit mogelijk is, dit wordt 

uitgezocht. Het totaalbedrag aan contributie is inclusief teamgelden en pk gelden € 23,00 

onafhankelijk of het avond of dag competitie is.  Opmerking vanuit de zaal dat de inkomsten uit 

contributie in komend seizoen lager wordt begroot. Dit geldt ten opzichte van 2014 voor de 

contributie, teamgelden en PK. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat er ingeteerd gaat worden op de eigen 

middelen van het district. Door bestuur wordt aangegeven dat dit onder andere komt door minder 

leden door natuurlijk verloop en minder aanwas van leden. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de 

contributie omhoog gaat, of dat er in andere kosten gekort gaat worden. Daar wordt voor komend 

seizoen nog niet vanuit gegaan. Dhr. Bouman brengt in dat er nog wel op de begroting rekening 

wordt gehouden met afsluiten van PK finales door het bestuur (€ 555,00). Dit wordt nog nauwelijks 

gedaan. Waarom worden de Pk’s niet meer afgesloten door het bestuur, want hiervoor wordt wel 

geld gereserveerd op de begroting. Antwoordt: Er is besloten door het bestuur, en daarvan zijn de 

belanghebbende via de mail van op hoogte gebracht; dat anderen die prijzen uit (kunnen) reiken 

zoals PK leider, wedstrijdleider en/of arbiter. Natuurlijk zou het bestuur zich daar willen laten zien 

echter is het in de afgelopen periode moeilijk geweest om dit te realiseren. Men gaat proberen 

hiervoor meer aandacht te hebben, door middel van een lijst met datums finales en de naam van een 

afgevaardigde. 
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7. Bestuursverkiezing: 

Voorzitter aftredend en niet herkiesbaar,  

Voorzitter dagcompetitie aftredend,  

Algemene Wedstrijdleiding aftredend en niet herkiesbaar, 

Penningmeester aftredend en herkiesbaar, 

Secretaris aftredend in 2016; nu geen verkiezing, 

Omdat er voor deze bestuurswissel geen kandidaten zijn aangemeld, geeft de voorzitter aan dat hij 

voorlopig de functie ad interim wil voortzetten, en blijft zich bezig houden met het leiden van het 

District als (ad interim) voorzitter. Hij geeft de leden de volgende overdenking mee: Leden dienen zich 

te realiseren dat zij allemaal verantwoordelijk zijn voor het draaiend houden van de vereniging maar 

ook van het district. Daarom nodigt hij de leden van harte uit zich alsnog kandidaat te stellen voor een 

functie binnen het bestuur. 

Cees Ursem (ad interim): had zich voornamelijk bezig gehouden met PR en communicatie. Er was bij 

de vorige vergadering afgesproken dat deze nieuwe functie 1 jaar zou worden aangekeken, en op de 

bevindingen zou verder worden gehandeld. Gebleken is dat deze functie niet noodzakelijk is. Het brengt 

geen extra meerwaarde voor het district. Ontwikkelde activiteiten o.a.: dagcompetitie en 

jubileumtoernooi. Er heeft een enquête plaatsgevonden met weinig respons. De reacties waren van 

deelnemers en helemaal niet van verenigingen. De functie van PR en communicatie wordt niet verder 

voortgezet. Cees Ursem wordt bedankt door de voorzitter voor zijn inzet. Hij geeft aan dat hij graag als 

algemeen bestuurslid werkzaamheden voor het bestuur en overige ondersteunende taken wil blijven 

uitvoeren. Dit wordt goedgekeurd. 

 

Dhr. van Mil: vorig jaar is aangegeven dat er een functie omschrijving van de functie van Voorzitter 

zou worden geschreven door het bestuur. Indien dat door het bestuur was gedaan en toegevoegd was bij 

de nu toegezonden stukken voor deze vergadering had het mogelijk kunnen zijn dat er nu wel één of 

meerdere kandidaten waren geweest. De voorzitter geeft aan dat hij, na het aftreden van Leon 

Pijnenburg en het plots wegvallen van de Voorzitter de Dhr. Israel, de taken zo goed mogelijk heeft 

gecombineerd met zijn eigen taken binnen het district. Hij geeft aan dat hij voorlopig als voorzitter ad 

interim wil blijven doorgaan. Het liefst zou hij zich weer helemaal gaan richten op zijn taken als 

wedstrijdleider, maar voorlopig gaat hij door op de ingeslagen weg.  

 

De wedstrijdleiding bestaat uit: 

Ron Lieferink (Algemene wedstrijdleider) 

Angela van der Ven – Bouman (wedstrijdleiding en pk avond op de achtergrond) 

Robert Aaldering (Wedstrijdleider driebanden) 

José Knoops – Lubbers (Wedstrijdleider avond in opleiding) 

Luit Postmus (Wedstrijdleider dag competitie) 

Henk op den Velde (Wedstrijdleider dag competitie op de achtergrond) (hij stopt na dit seizoen). 

 

Nu deze versterking op de wedstrijdleiding is gekomen gaat Ron Lieferink ook meer naar de 

dagcompetitie, om daar versterking te bieden. 

Dhr. Op den Velde merkt op dat het jammer is dat Bart Kablau zijn functie neerlegde, waarmee veel 

kennis verloren ging.  

 

Door het bestuur wordt aangegeven dat het programma Biljartpoint een prima programma is. De 20% 

regel van de dagcompetitie wordt door dit programma goed berekend. 

 

8. Fusie KVC: 

Udo Hagenus en Cees Ursem zijn naar diverse vergaderingen geweest betreffende de fusie. Door 

diverse districten zijn aan de KNBB kritische vragen gesteld betreffende de voorgenomen fusie. 

Uiteindelijk zijn er 5 begrotingen voor de fusie ingediend, welke niet voldoende bleken te zijn. KNBB 

heeft aangegeven dan voor een fusie de financiën op orde moeten zijn bij districten en secties. 

Aangezien dat niet het geval was, heeft dit ertoe geleid dat de fusie geen doorgang heeft kunnen vinden. 

Een onafhankelijk rapport wees dit ook uit. Dit is aan de districten toegestuurd om in de laatste KVC 

vergadering de fusie goed te keuren. Bij de vergadering in maart 2015 bleek dat de statuten niet 

rechtsgeldig waren. Er waren weinig voorstanders met goede argumenten voor de fusie. Bij een 
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dergelijke stemming is het noodzakelijk dat 2/3 van de aanwezige stemmen voor een dergelijke fusie 

zou moeten stemmen. Toen het tot stemming kwam bleek dat er van de 18.000 leden 10.200 voor de 

fusie hebben gestemd. Dit was niet de noodzakelijke 12.000 stemmen waarmee de fusie niet doorging. 

Er is afgesproken dat er ook in de komende jaren niet gesproken zal worden over een fusie. 

 

9. Wedstrijdzaken: 

De voorzitter stelt voor om de wedstrijdzaken in vier overzichtelijke blokken te bespreken. 

1. WL avondcompetitie: L 4e klasse: dit wordt weer de C klasse (carambole). Op 28 mei 2015 heeft 

de KNBB besloten af te zien van Libre klasse wegens financiële redenen. KNBB betaald € 2,00 per 

lid aan biljartpoint per jaar. Het bestuur geeft aan dat ze het onverstandig vinden om een 

programma te gebruiken waarvan de kosten per lid niet vaststaan. De sponsoring van Biljartpoint 

komt Biljartpoint ten goede en niet de KNBB. 

Avondcompetitie C4 klasse: Spelen met 3 mensen. Dit is een besluit van het bestuur. Moyenne 

tabellen staan op de site van de KNBB voor het seizoen 2015-2016. Er zal een link op de site van 

het district worden gemaakt naar de site van de KNBB zodat iedereen direct bij deze tabellen kan 

kijken. Verder zal het bestuur uitzoeken of de informatie op de site correct is. De juiste tabellen 

worden ook op de site van de Veluwezoom geplaatst. Vraag vanuit de zaal: waarom mogen teams 

niet bij elkaar reserve staan? Dat geldt voor teams uit eenzelfde pool, uit verschillende pools mag dit 

wel. Dit wordt ondersteund door de KNBB. Marit heeft hierop een aanvullend voorstel; maximaal 4 

keer reserve staan bij diverse pools. Het district is autonoom om hierover een besluit te nemen en 

vindt dit wenselijk. Bij een hoofdelijke stemming tijdens de vergadering stemt de vergadering 

hiermee in. 

Opmerking uit de zaal: inschrijving is nu mogelijk voor maximaal 7 teamleden, dit moet worden 

aangepast naar 8. Antwoordt: wordt aangepast. 

2. PK avondcompetitie: De pk’s zijn al gestart met de voorrondes libre en driebanden klein. Betaling 

voor de PK is niet meer nodig omdat het een totaalbedrag aan contributie is inclusief teamgelden en 

pk gelden € 23,00 onafhankelijk of het avond of dag competitie is. Indien iemand zich heeft 

ingeschreven voor een pk en niet komt krijgt de vereniging waarvan hij lid is een heffing van         

€ 7,50. De enige gegronde reden voor afmelding is overlijden. Is er niet meer ruimte om de heffing 

niet te ontvangen als een lid niet komt? Er wordt aangegeven dat er altijd gereageerd kan worden 

op een heffing. In die (onderbouwde) reactie kan de vereniging aangegeven waarom ze het niet 

eens zijn met de heffing. Dit wordt vervolgens door het bestuur verder in de al dan niet handhaving 

van de heffing meegewogen. Deze werkwijze geldt ook indien er na de inschrijfdatum nog mensen 

bijkomen en men met meer mensen moet spelen. Zo is dat vastgelegd in de statuten.  

Het bestuur merkt op dat verenigingen moeten zorgdragen dat het correcte mailadres voor de  

vereniging bij de wedstrijdleiders duidelijk moet zijn, om problemen te voorkomen. Om 

miscommunicatie te voorkomen zal zowel via de mail als op de site gecommuniceerd worden. 

Er komt geen volwaardige C1 klasse in dit district. Wel wordt er over nagedacht om in het 

volgende seizoen (2016-2017) een C1 libre klasse en C1a libre klasse in te voeren. Het bestuur gaat 

onderzoeken of er een C1 in het eigen district gestart wordt en in de omliggende een C1 a klasse.  

3. WL dagcompetitie: Dhr. Kablau moest per direct stoppen met zijn werkzaamheden door 

persoonlijke omstandigheden. Hij wordt door de voorzitter heel hartelijk bedankt voor zijn 

tomeloze inzet. Een bos bloemen wordt door de voorzitter nog persoonlijk langsgebracht. Luit 

Postmus en Henk Op den Velde gaan nu de competitie opzetten. Ron zal daarbij ondersteuning 

bieden. Er wordt aan de vergadering gevraagd na te denken wie hierbij nog wil ondersteunen. 

Door de invoering van een periode titel komt er meer spanning in de competitie. Er is rekening 

gehouden bij de invoering dat dit consequenties heeft voor de wedstrijdleider; meer zaken 

bijhouden en spelregels duidelijk maken. Dit bracht meer werk met zich mee dan in eerste instantie 

werd gedacht. 

Biljartpoint: men vraagt zich af of dit programma alles wel goed  bij kan houden? Hierover wordt 

verder nagedacht, om te komen met een goed plan. Periodetitel word aankomend seizoen niet 

toegepast maar voorstel is om dit in het volgende seizoen (2016-2017) weer in te voeren. 

De vergadering heeft geen bezwaar tegen uitstel. 

Vraag aan de dagcompetitie: is er animo om driebanden spelen of alleen libre. Driebanden wordt in 

sommige districten al gespeeld en in 2016-2017 wordt in ons district gestart met een combinatie 

van driebanden en libre. 
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De dagcompetitie wordt gespeeld in 5 pools van 66 teams ingedeeld in 4 pools van 13 teams en 1 

pool van 14 teams. 

4. PK dagcompetitie: Mag een wedstrijdleider van een vereniging zelf wijzigingen aanbrengen in 

een finale, door te spelen met kleinere poules. Dit mag mits er overleg is geweest met de 

betreffende pk leider of de algemene wedstrijdleiding, een vereniging mag dit niet op eigen houtje 

doen. 

Vraag vanuit de vergadering: Zou het mogelijk zijn dat als iemand promoveert in een pk meteen 

kan uit komen in de daarop volgende klasse? Antwoordt: dit kan. Vraag vanuit de vergadering: 

Moet er 1 maand tussen deze pk’s zitten? Antwoordt: Nee, daar is simpelweg geen ruimte voor, en 

is ook niet nodig. Voor de speler(s) wordt zoveel als mogelijk is rekening gehouden met de 

planning qua tijdsbestek. 

Vraag vanuit de zaal: Een halve degradatie wordt niet toegepast maar die is er wel, wordt deze 

weer ingevoerd? Antwoord bestuur: ja 

Wijzigingen in deze zaken moeten in de algemene ledenvergadering worden besloten en dat is in 

het verleden niet gebeurd. Is wel landelijk besproken. Het bestuur zoekt deze kwestie verder uit. 

Vraag vanuit de vergadering: Is de heffing in de avondcompetitie net zo hoog als in de 

dagcompetitie? Antwoordt: Ja. 

Vraag uit de vergadering: is de PK kalender al bekend, deze is niet terug te vinden? Antwoordt: 

Deze is nog niet aanwezig, zodra deze er is komt deze op de site van de Veluwezoom te staan. 

 

 9a. PK Commissie:  

  - Libre avond: Hans Trausel 

  - Driebanden avond: Herman Bouman 

 - Banstoten avond: Herman Bouman 

 - Libre dag: Arie Rooijmans en George van Gorkum 

 - Dames individueel en teams: Marit Poelstra 

 - NK: deze functie staat nog open. 

 

10.       Evaluatie Jubileumtoernooi: 

Criteria waren: zoveel mogelijk spelers mee laten doen als koppel met een KNBB lid en iemand die 

geen lid is, extra mogelijkheden voor de uitbaters van de plaatsen waar werd gespeeld en het 

aantrekken van nieuwe leden. Er was een hoge tevredenheidsgraad, maar wel een tegenvallend 

deelnemersveld. De criteria zijn redelijk gehaald. 

Het ingevoerde spel 40er tegen de klok was wel een groot succes, omdat het tijdselement 

meespeelde wat betekend spanning, sensatie en een (onverwacht) hoog niveau van mindere spelers. 

De KNBB heeft het kritisch gevolgd. Zij organiseren ook een vrijwilligers dag, en daar wordt nu het 

spel 40er tegen de klok ingevoerd.. Dit trekt een jonger publiek (wat hopelijk volgt in nieuwe leden) 

omdat het een snel en duidelijk spel is tegen de klok. Het toernooi zal geen jaarlijks terugkerend 

karakter hebben. Er wordt wel gespaard voor het 75 jarig bestaan. 

Belangrijk financieel punt: Het evenement is binnen budget gebleven. 

 

11.       A.G.D.V: 

De coördinator (afwezig) laat weten dat het goed gaat met de A.G.D.V. Er medio september een 

vergadering zal plaatst vinden. De arbiters die nog geen nieuwe badge hebben, zullen deze dan 

uitgereikt krijgen.  

 

Brief van Paula Boers (coördinator van MvdH toernooi). 

Aan alle deelnemers aan de voorwedstrijden van het MvdH toernooi 

 

Afgelopen periode zijn de laatste poules voorwedstrijden gespeeld en is de ranking van alle 

spelsoorten bekend. 

Degenen die zich voor meerdere finales (op de ranking bij de eerste 8) geplaatst hadden, hebben een 

keus gemaakt en zijn definitief in 1 finale geplaatst. 

Hierdoor kunnen opvolgende spelers doorgeschoven zijn naar een finale plaats. 

De definitieve (ranking) lijsten zullen morgen op de website van de KNBB (in het mapje arbiters 

MvdH) geplaatst worden. 
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12.      Rondvraag: 

Marit Poelstra (Renkum): Een wedstrijdleider wordt heel veel (vaak onnodig) gebeld, waarbij soms 

ook onvertogen woorden worden gesproken, omdat men meteen een antwoordt verwacht die op dat 

moment niet gegeven kan worden. Om de wedstrijdleiding hier tegen te beschermen wordt verzocht 

om zoveel als mogelijk de vragen via de mail te stellen. 

 

Herman Bouman (F-Eckt): De inschrijvingen voor de pk’s van de avondcompetitie zijn aan alle 

verenigingen toegestuurd, maar tot nu toe weinig respons terug ontvangen. De informatie staat ook 

op de site van de Veluwezoom. Verzocht wordt op tijd te reageren. 

 

Dhr. Spijker (Molenberg): Is een halve degradatie in de dagcompetitie nu wel mogelijk? Antwoordt: 

De oude situatie blijft voor nu gehandhaafd, maar wordt in de volgende WL vergadering 

geëvalueerd. Voor het komende seizoen is een halve degradatie niet van toepassing voor de 

dagcompetitie. 

 

Opmerking voorzitter: Adri van Silfhout heeft zich bezig gehouden met de website van de 

Veluwezoom. Door ziekte en herstel kon hij de site niet beheren, hij wordt door de voorzitter 

hartelijk bedankt voor de inzet hiervoor. Zijn werk is (tijdelijk) overgenomen door Hans Trausel, en 

zal in de toekomst samen met Adri gaan werken. Hans Trausel roept de verenigingen op om hun te 

voorzien van leuke nieuwtjes die op de website kunnen worden gezet. Zoals bijvoorbeeld een leuk 

verhaaltje bij een kampioen, teamkampioen etc. Dit zou een hoop werk schelen! Hans Trausel vraagt 

ook aandacht, of er mensen zijn die hun willen ondersteunen, zodat er altijd een back-up aanwezig 

bij calamiteiten. Zij kunnen zich bij hem aanmelden. 

 

Opmerking Hans Trausel: Stelt aan de vergadering voor om Leon Pijnenburg en Bud van der Kolk 

middels een hartelijk applaus te bedanken voor hun inzet als wedstrijdleiding. 

 

13.      Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20u, bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst 

iedereen wel thuis. 

 

 

M. de Jong, notulist. 

 

 

 

 

 

   Voor akkoord, de voorzitter:      Voor akkoord, de secretaris: 

 

 

 

  ________________________________________________________________________________ 

   

 

 

 

 


