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Notulen Algemene Leden Vergadering. 
 
Gehouden op    : donderdag 31 mei 2018 
Plaats              : B.v. Gelre te Ede 
Aanvang  : 19.30 uur 
Voorzitter a.i.   : Gerrit Luiten 
Notulist            : Bennie Cooper 
 
 
Aanwezige Ereleden: Dhr. J. Langenbach en Dhr. J. Koolen; 
Afwezige Ereleden: Dhr. A. Meutstege (met bericht van kennisgeving); 
Aanwezige Leden van Verdienste: Dhr. U. Hagenus, Dhr. E. Zweers en Dhr. J. van Herwaarde; 
Afwezige Leden van Verdienste: Mevr. A. van der Ven-Bouman en Dhr. R. van den Oever (met bericht van 
kennisgeving); 
Aanwezige Verenigingen: B.v. T.O.G. Concordia, De Rhedense Leeuw, B.v. Door Vriendschap Sterk, B.v. Gelre, 
B.v. Renkum, B.v. Rembrandt, B.v. Petersberg, B.v. De Snelpost, B.v. F-Eckt, B.c. B.C.O., B.v. St. Marten, B.v. de 
Paperclip, B.v. SBK, B.v. De Petersborg, B.v. Kriet op Tied, B.c. Arnhem, B.v. Bemmel, B.v. Driemond, B.v. De 
Grenspost, B.v. De  Molenberg, B.v. Renkum+, B.v. S&O PTT, B.v. Sailor, B.v. Sjonnies Bar, en B.v. ’t Pumpke; 
Afwezige Verenigingen met bericht van kennisgeving: B.v. West Arnhem, B.v. W.C.K., B.v. Elderhof, Rhiederense 
Biljart Vereniging, B.v. Les Cing Amies, B.v. De Drieschaar, B.v. De Boerderij Concordia, B.v. Recreatie Elderhof, B.c. 
Concordia; 
Afwezige Verenigingen zonder bericht van kennisgeving: B.v. Harmonie+, B.v. Zeldenrust. 
Aanwezige deelnemers Nederlandse Kampioenschappen: Yvonne van der Zee (De Snelpost) Fred Slangewal 
(S&O PTT) 
Aanwezige bestuursleden: José Knoops-Lubbers (wedstrijdleider), Gerrit Luiten (penningmeester/vicevoorzitter), 
Hans Trausel (wedstrijdleider) en Bennie Cooper (secretaris). 
Aanwezig A.G.D.V.; José Knoops-Lubbers (coördinator) 
 
 

1. Opening. 
 
Vicevoorzitter Gerrit Luiten opent om ca. 19.40 uur de vergadering en heet alle aanwezige afgevaardigde en andere 
voor deze vergadering uitgenodigde gasten van harte welkom op deze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Hij 
geeft aan dat ons District twee nieuwe vereniging heeft mogen begroeten, te weten B.v. Zeldenrust uit Driel (helaas 
niet aanwezig deze avond) die vooral driebanden speelt en B.v. de Rhedense Leeuw, welke ontstaan is door een 
fusie met de Rhedense verenigingen B.O.D., ’t Pumpke, Ons Huis en Ons Huis+. Omtrent de vele vragen in de 
wedstrijdleiders vergaderingen omtrent het bedanken van Bart Kablau voor zijn werk binnen het District, geeft Gerrit 
Luiten aan dat het bestuur daar in gebreke is gebleven en trekt daarvoor het boetekleed aan. Gerrit Luiten geeft aan 
dat hij als hij terug is van vakantie een afspraak met Bart Kablau gaat maken en hem met een kleine attentie zal 
gaan bedanken voor het werk wat Bart Kablau voor het District heeft gedaan. 
 
 

2. Ingekomen post. 
 

- Verklaring van de kascontrole commissie; 
- Diverse afmeldingen van verenigingen voor deze vergadering; 
- Kandidaatstelling van Evert-Jan Evers voor de functie van penningmeester; 
- Diverse mails met betrekking tot de opheffing van verenigingen; 
- Diverse mails met betrekking Privacy en Sportverenigingen. 

 
 

3. Goedkeuring en vaststelling notulen Algemene Leden Vergadering 1 juni 2018. 
 
Redactioneel: Cees Ursem (B.v. de Paperclip) geeft aan dat zijn naam op bladzijde 2 verkeerd is geschreven. 
Naar aanleiding van: Zijn er geen op- en of aanmerkingen. 
 
Derhalve wordt het verslag onder dankzegging goedgekeurd en ondertekend door de vicevoorzitter en de secretaris. 
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4. Herdenken van de leden die ons zijn ontvallen. 
 
Ook dit jaar zijn helaas ons de nodige leden ontvallen. Op deze vergadering worden: Hennie Evers (S&O PTT), Fons 
Lindeman (S&O PTT), Willem van Roekel (B.v. Renkum), Henk van Zandwijk (Rhiederense Biljart Vereniging en 
Arbiter), Truus Knoops (B.v. St. Marten), Error Belfor (B.v. Driemond), Joop Voorend (B.v. de Petersberg) en Hans 
Bruysten (B.v. de Petersberg) herdacht en wordt er staande één minuut stilte in acht genomen. 
De heer Bouman (B.v. Bemmel) geeft aan dat hij de naam van Hennie Demon heeft gemist bij het opnoemen van de 
namen. Bennie Cooper antwoord hierop dat hij ondanks de mail die hij heeft verzonden en het nog eens duidelijk is 
gevraagd op de bijlage van de uitnodiging niets heeft vernomen van de B.v. Bemmel. 
 
 

5. Huldiging van spelers en teams met een goed resultaat op een Nederlands Kampioenschap. 
 
Het is een goed gebruik van het District bestuur Veluwezoom om spelers en/of teams die een goed resultaat hebben 
behaald op een Nederlands Kampioenschap in het zonnetje te zetten. Dit jaar zijn dit Yvonne van de Zee (De 
Snelpost) kampioen 5e klas libre en het 3e team van S&O PTT die een zilveren medaille hebben behaald op dat 
kampioenschap. De spelers en of teams die voor de eerste keer een top drie klassering hebben behaald op dit 
kampioenschap ontvangen de Veluwezoompenning, Gerrit Luiten reikt aan de beide de Veluwezoompenning en een 
bosje bloemen uit en feliciteert hen met hun behaalde prestatie. 
 
 

6. Mededelingen van het bestuur. 
 
Gerrit Luiten geeft aan dat behalve de vier verenigingen die opgegaan zijn in de Rhedense Leeuw, het district ook 
afscheid hebben moeten nemen van DBB+ (al jaren niet meer actief in de biljartsport ook B.v. Croydon en B.v. 
Waalsteate 2000 uit Arnhem zijn opgeheven. Gelukkig zijn niet alle leden van Waalsteate 2000 voor ons verloren 
gegaan en hebben een deel van de leden van deze vereniging  zich aangemeld bij B.v. De Grenspost. 
 
Het bestuur stelt voor om de heer Hans Krahe (die diverse bestuurlijke functies in het verleden voor het bestuur heeft 
gedaan) en de heer Jaap van Herwaarde (jarenlang de penningmeester van de A.G.D.V.) te benoemen te benoemen 
tot Erelid van het District Veluwezoom. Onder luid applaus wordt dit voorstel door de vergadering aangenomen en 
krijgen beide heren het Veluwezoom Special speldje opgespeld en een bosje bloemen overhandigd door Gerrit Luiten. 
 
Het bestuur heeft in één van zijn vergaderingen besloten om het Veluwezoom Special speldje in het leven geroepen. 
Om zo mensen die een belangrijke rol spelen in de biljartsport extra in het zonnetje te zetten. Jaarlijks zullen er vijf 
van deze speldjes tijdens de Algemene Leden Vergadering worden uitgereikt. Voor dit jaar zijn dat Henk op den 
Velde (B.v. SBK), Henk Schreurs (B.v. De Snelpost), Ron Lieverink (B.v. de Snelpost, B.v. Elderhof en oud 
bestuurslid), Theo Wittenhorst (B.v. de Paperclip) en Henk van Koppenhagen (arbiter). Door allerlei 
omstandigheden (PK wedstrijden en of ziekte) is alleen de heer H. op den Velde aanwezig, die dan ook het speldje 
door Gerrit Luiten krijgt opgespeld. Henk op den Velde geeft in een reactie hierop aan dat hij graag iets had 
gehoord over Lid van Verdienste. 
De personen die vandaag niet aanwezig konden zijn krijgen het op een later tijdstip uitgereikt. 
 
 

7. Financiën. 
 
Door Gerrit Luiten (penningmeester) wordt het financieel overzicht 2017 – 2018 en de begroting 2018 – 2019 aan de 
aanwezige afgevaardigde uitgedeeld. Gerrit Luiten geeft aan dat op maandag 27 mei j.l. de boeken zijn gecontroleerd 
door de financiële commissie bestaande uit Yvonne van de Zee (B.v. De Snelpost) en Frans Koolen (B.v. Gelre) zijn 
gecontroleerd en voor akkoord bevonden. Zij verzoeken dan ook de vergadering om het bestuur decharge te 
verlenen. De verklaring van deze commissie wordt door de penningmeester aan de secretaris overhandigd met het 
verzoek deze te archiveren. 
De heer ter Huurne (B.v. De Molenberg) vraagt waarom de stukken niet aan de verenigingen worden toegestuurd. 
Bennie Cooper antwoord hierop dat al jaren geleden tijdens een Algemene Leden Vergadering is besloten om dit niet 
meer te doen. De heer Hans Krahe vult hierop aan dat bij rondsturen er een eigen interpretatie kan ontstaan binnen 
de verenigingen en er hier een duidelijke verklaring van de penningmeester op deze cijfers kan komen. 
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Zonder verder op- en aanmerkingen worden de stukken door de afgevaardigde goedgekeurd en wordt het bestuur 
decharge verleend. 
 
 
 

8. Bestuursverkiezing. 
 
Gerrit Luiten geeft als vicevoorzitter aan dat het ondanks alle inspanningen (mails en op de site) het ons als bestuur 
niet gelukt is om een nieuwe voorzitter te vinden. Hij stelt dan ook voor dat hij zijn functie als penningmeester wil 
inruilen voor die van voorzitter, mede gezien het feit dat hij al het grootste deel van het jaar (sinds het vertrek van 
Marco van Veldhuizen) eigenlijk al zo heeft gefunctioneerd. Voor de dan nu mogelijk ontstane situatie geen 
penningmeester heeft de heer Evert-Jan Evers (B.v. de Snelpost) zich kandidaat gesteld om de vacature van 
penningmeester op te vullen. Ook de secretaris Bennie Cooper (B.v. de Grenspost) is aftredend maar herkiesbaar. 
Omdat het om personen gaat en de kandidaten in functie gekozen dienen te worden zal er schriftelijk worden 
gestemd. Door Gerrit Luiten wordt gevraagd of er personen willen zijn die de commissie van stemopneming willen 
vormen. De heren Udo Hagenus (B.v. T.O.G. Concordia), Theo Camps (B.v. de Petersberg) en Louis Ter Huurne 
(B.v. De Molenberg) geven zich hiervoor op. Bennie Cooper deelt aan de aanwezige afgevaardigde de 
stemformulieren uit. Voordat er overgegaan wordt tot de stemming vraagt Gerrit Luiten en Evert-Jan Evers om zich 
in het kort voor te stellen, die dat ook in het kort even doet. 
 
 

10. Pauze 
 
Om de vergadering niet langer te maken dan noodzakelijk is stelt Gerrit Luiten voor om nu de pauze te houden, 
terwijl deze pas gepland was na het volgende onderwerp de jubileumcommissie. Onder het genot van een drankje en 
voor sommige ook een sigaretje wordt de pauze gehouden. Dit geeft de commissie van stemopneming de nodige tijd 
om de stemmen te tellen. 
 
 

8.a Vervolg bestuursverkiezing 
 
De commissie van stemopneming heeft de stemmen geteld en de uitslag bepaalt. 
In totaal zijn 497 stemmen uitgevaardigd. De uitslag was als volgt: 
Gerrit Luiten  voorzitter    497 stemmen voor  0     tegen 
Evert-Jan Evers penningmeester   375 stemmen voor  122 tegen 
Bennie Cooper secretaris                         497 stemmen voor  0     tegen 
 
Derhalve worden bovengenoemde personen in het bestuur gekozen en/of herkozen. 
 
Het bestuur ziet er nu als volgt uit: 

 
Voorzitter   Gerrit Luiten 
Penningmeester Evert-Jan Evers 
Secretaris   Bennie Cooper 
Wedstrijdleider  José Knoops-Lubbers 
Wedstrijdleider  Hans Trausel. 
 
 

9. Jubileumcommissie. 
 
Voor dit agendapunt geeft Gerrit Luiten het woord aan Cees Ursem. Cees Ursem begint te zeggen dat hij bij de 
vorige Algemene Leden Vergadering van 1 jun 2017 door toenmalig voorzitter Hans Krahe hierin is getrokken, omdat 
hij al enige ervaring had hiermee. Samen Gavin Balk, Chantal Veld en Udo Hagenus het voortouw genomen om 
plannen te maken, zonder dat iemand ideeën had aangedragen. Het moest een groot geheel worden met een 
jubileumtoernooi. 
De doelstelling van alles was meerledig: 

- Publiciteit voor onze sport; 
- Aanwas van leden; 
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- En in contact komen met niet KNBB spelers (bijv. Rondom de IJssel) 
Om dit geheel voor elkaar te krijgen was echter een beperkt budget beschikbaar. 
Het doel van de jubileumcommissie werd om de landsfinale van de KNBB uit Nieuwegein te krijgen en deze toe 
houden in het District Veluwezoom. Daarnaast zou er een jubileumtoernooi 40e tegen de klok worden georganiseerd 
zoals ook in 2014. Voor de organisatie van de Landsfinale kwamen drie locaties in aanmerking: Papendal, 
Valkenhuizen in Arnhem en Theothorne in Dieren waarbij de laatste locatie de voorkeur had. Zowel Papendal als 
Valkenhuizen liepen om uiteenlopende af. Vanavond en ook aanstaande zaterdag 3 juni wanneer de Algemene Leden 
Vergadering van het KVC (KNBB Vereniging Carambole) zijn cruciaal voor de beslissing hiervoor. Om de landsfinale 
naar ons District te halen zijn een hoop werkzaamheden verzet, zoals het aanvragen van offertes (voor de levering 
van biljarts)en het voeren van gesprekken met de betrokken gemeentes. Om dit alles te kunnen verwezenlijken 
werden zelfs door de Gemeente Arnhem en/of Rheden toezeggingen gedaan voor een eventuele financiële bijdrage 
in de exploitatiekosten. Echter door het KVC werden karrevrachten aan bedenkingen aangedragen, hoewel wij als 
District Veluwezoom het gehaal 10 tot 15% goedkoper kunnen organiseren. De vrijwilligers dag zo dan op de 
maandag daarna worden gehouden. Louis ter Huurne (B.v. de Molenberg) vraagt of er ook een plan B is. Cees 
Ursem geeft aan dat dat het 40e tegen de klok dan alleen gespeeld wordt. De datum(s) daarvan moet nog besproken 
met het bestuur. 
De aanwezige afgevaardigde kunnen zich wel vinden in de plannen zoals deze vanavond door Cees Ursem naar 
voren zijn gebracht. 
 
 

11. Wedstrijdzaken 
 
Gerrit Luiten geeft aan dat het hier gaat om de goedkeuring van de verlagen van de wedstrijdleiding dag- en 
avondcompetitie. 
 

a. Verslag wedstrijdleiders vergadering avondcompetitie: 
 
Een belangrijk onderwerp hierin is het definitief invoeren van het 11 punten systeem (dit jaar al gedaan) in de B2 
klasse. 
De aanwezige gaan hier mee akkoord. 
Arno Klaassen (B.v. Rembrandt) geeft aan dat voor beide systemen (het 2 punten en 11 punten) wat te zeggen is. 
 

b. Verslag wedstrijdleiders vergadering dagcompetitie. 
 
Gerrit Jansen (B.v. K.O.T.) geeft aan dat zijn vereniging geen uitnodiging heeft gehad voor deze vergadering. Hans 
Trausel antwoord hierop dat hij alle wedstrijdleiders van de dagcompetitie die bij hem bekend zijn heeft uitgenodigd. 
Ieder jaar wordt er een lijst opgestuurd waarin men alle gegevens kan invullen. 
 
Gerrit Jansen (B.v. K.O.T.) vraagt of men elkaar mag waarschuwen als er met de verkeerde bal wordt gespeeld. In 
eerdere vergaderingen zijn daar afspraken over gemaakt. José Knoops-Lubbers geeft aan dat het volgens de regels 
niet mag. Zeker de arbiter en publiek mogen dit niet doen. Bij PK wedstrijden en of toernooien mag het zeer zeker 
niet. Udo Hagenus vult hierop aan dat het wedstrijd- en competitiereglement van de KNBB bij de wedstrijden 
gehanteerd dient te worden. José Knoops-Lubbers stelt dat bij competitie wedstrijden vooraf door de teamleiders 
afspraken kunnen worden gemaakt om wel of niet te waarschuwen als met de verkeerde bal wordt gespeeld. Louis 
ter Huurne (B.v. De Molenberg) is van mening dat er duidelijk gesteld moet worden wat de regel is en niet gedogen, 
tenzij er duidelijke afspraken zijn gemaakt. 
 
Gerrit Jansen (B.v. K.O.T.) vraagt wie er een afschrift krijgt van de PK wedstrijden? José Knoops-Lubbers 
antwoord hier op dat dit allemaal bij de PK commissie ligt. 
 
Verder geen op- en aanmerkingen op dit verslag wordt het door de aanwezige goedgekeurd. 
 
 

12. A.D.G.V. 
 
José Knoops-Lubbers geeft aan dat bij de laatst gehouden vergadering van de A.G.D.V. ook een afvaardiging van 
het bestuur aanwezig was. Door diverse omstandigheden is het arbiters korps uitgedund. Binnen de A.G.D.V. is 
afgesproken dat de arbiters zelf de finale lijst kunnen invullen welke finales zij willen arbitreren. Zij geeft hierbij nog 
eens duidelijk aan dat arbiters vrijwilligers zijn, maar dat het niet helemaal vrijblijvend is. Ook zal het verschil in van 
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arbitreren in de finales van de PK in dag- en avondcompetitie gelijk getrokken wordt. In het verleden kregen de 
arbiters van de dagcompetitie geen vergoeding. Henk op den Velde stelt dat sommige arbiters liever dichtbij of op 
een leuke locatie willen gaan arbitreren. José Knoops-Lubbers geeft aan dat de arbiters nu weer km-geld krijgen. 
Daarnaast roept zij de afgevaardigde op om leden binnen hun vereniging te motiveren om mee te doe aan de arbiter 
cursussen, om zo het arbiter korps weer op sterkte te krijgen. Half augustus vinden de intake gesprekken plaats en 
worden de locaties en datums voor de cursussen bepaald. 
 
 

13. Privacy beleid en Sportverenigingen. 
 
Gerrit Luiten geeft aan dat er door de KNBB genoeg e-mails met informatie over dit onderwerp aan de secretarissen 
van de verenigingen zijn verzonden. Persoonlijk vindt hij een van de e-mails van Ruud Udenpohl over dit onderwerp 
zeer duidelijk en zinvol. Hij verzoekt Bennie Cooper om deze e-mail nogmaals aan de secretarissen van de 
verenigingen te verzenden. 
 
 

14. Rondvraag. 
 
Erik Schippers (B.v. De Rhedense Leeuw) stelt wij hebben zeven teams in de avondcompetitie en drie teams in de 
dagcompetitie. Hij vraagt aan de wedstrijdleiding of het mogelijk is dat één van de avondteams altijd op een even of 
oneven dag kan spelen, dit in verband met een team van een vereniging uit de wilde bond (Rondom de IJssel). Hans 
Trausel vraagt Eric Schippers om dit even op de e-mail te zetten. 
 
Cees Ursem (B.v. De Paperclip) vraagt of het mogelijk is dat er twee teams op één avond kunnen spelen. De reden 
voor deze vraag is dat zij anders problemen hebben (krijgen) met de sleutel. Hans Trausel geeft aan dat na half juni 
hij zich weer bezig zal gaan houden met de competitie. Het maken van de competitie wordt niet door ons gedaan. Hij 
vraagt dan ook als er problemen en/of fouten zijn om deze gelijk per e-mail aan de wedstrijdleiding te melden, zodat 
er vroegtijdig ingesprongen kan worden om deze fouten/problemen op te lossen. 
 
Joop Saat B.v. Renkum) vorig jaar zijn er nogal wat problemen geweest met voorronden. Hij vraagt of dit nu beter 
geregeld is. Hans Trausel geeft toe dat er vorig jaar af en toe iets fout is gegaan, wat niet altijd onze schuld was. 
Hebben nu een nieuwe PK commissie en er wordt hard aan gewerkt om deze problemen nu te voorkomen. 
 
Joop Saat (B.v. Renkum) als vereniging zijn wij nog niet gevraagd voor de organisatie van PK finales. José Knoops-
Lubbers geeft aan dat de wedstrijdkalender vanuit het gewest nog niet klaar is. Gerrit Luiten geeft in een aanvulling 
op dit antwoord aan dat verenigingen die een finale willen hebben ook voorronden dienen te organiseren. 
 
Joop Saat (B.v. Renkum) is van mening dat het wedstrijd- en competitiereglement van de KNBB te allen tijde 
gehanteerd dient te worden en dat er geen uitzondering op deze regels gemaakt dienen te worden. 
 
Joop Saat (B.v. Renkum) kunnen spelers met een niet vastgesteld moyenne in iedere klasse starten bij de PK 
wedstrijden en hoe wordt de omrekentabel gehanteerd? Hans Trausel  antwoord hierop dat binnenkort dit soort 
onderwerpen met de PK commissie zal worden besproken. 
 
Arno Klaassen (B.v. Rembrandt) worden er bij Nationale voorronden bijvoorbeeld kader 47/2 ook arbiters door het 
District geleverd? José Knoops-Lubbers antwoord hierop dat er normaal gesproken bij deze voorronden geen 
arbiters vanuit het District worden geleverd. 
 
José Knoops-Lubbers: Als klap op de vuurpijl kan ik deze kan ik u vanavond vertellen dat het District een nieuwe 
website heeft. Deze nieuwe website is overzichtelijker dan de oude. Op de oude website staat een link vermeld die 
door verwijst naar de nieuwe site. Als er dingen ontbreken worden de leden verzocht om feedback hierover te geven. 
 
José Knoops-Lubbers: Als wedstrijdleiders van het District houden wij graag korte lijnen aan na de verenigingen en 
teams. Wij willen u vragen om als er toch problemen zijn per e-mail het liefst via de wedstrijdleider van uw vereniging 
aan ons kenbaar te maken. Dus geen sms, app of telefoontje, want deze kunnen door alle drukke werkzaamheden die 
wij hebben tussen wal en schip raken, waardoor de problemen blijven bestaan. 
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15. Sluiting 

 
Gerrit Sluiten bedankt B.v. Gelre voor de gastvrijheid die wij vanavond hebben kunnen genietenen wenst alle 
aanwezige een goede thuiskomst toe en sluit de vergadering om 21.55 uur. 
 
 
 
Voorzitter         Secretaris 
 
Gerrit Luiten        Bennie Cooper 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 
 
 
 
Arnhem, 13 juni 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


