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Verslag van de Algemene Leden Vergadering
Gehouden op : donderdag 6 jun 2019
Aanvang
: 19.30 uur
Plaats
: Party Centrum Ons Huis te Rheden
Voorzitter
: Gerrit Luiten
Aanwezige Ereleden: Dhr. F. Koolen, Dhr. J. Langenbach en Dhr. A. Meutstege
Afwezige Ereleden: Dhr. H. Krahe (met bericht van kennisgeving)
Aanwezige Leden van Verdienste: Dhr. U. Hagenus
Afwezige Leden van Verdienste: Mevr. A. Bouman (met bericht van kennisgeving)
Aanwezige verenigingen: B.v. West Arnhem. B.v. Gelre, B.v. Renkum, B.v. Rembrandt, B.v. Elderhof,
B.v. Petersberg, B.v. Les Sinq Amies, B.v. Trots van Kluirendal (voorheen B.v. De Snelpost), B.v. F-eckt,
B.v. De Drieschaar, B.v. Harmonie+, B.v. Paperclip, B.v. SBK, B.v. De Boerderij Concordia, B.v. De
Petersborg, B.v. Recr. Elderhof, B.v. Kriet op Tied, B.c. Arnhem, B.v. Bemmel, B.v. Driemond, B.v. De
Grenspost, B.v. Renkum+, B.v. S&O PTT, B.v. Sjonnies Bar en B.v. West-Peter.
Afwezige Verenigingen met kennisgeving: B.c. Concordia
Afwezige Verenigingen zonder Kennisgeving: B.v. de Korenmolen, B.v. W.C.K., B.v. St. Marten, B.v.
Zeldenrust en B.v. Sailor
Aanwezige bestuursleden: Gerrit Luiten (voorzitter, penningmeester a.i.) Bennie Cooper (secretaris)
1. Opening.
Gerrit Luiten opent om ca. 19.40 uur de vergadering en heet alle afgevaardigde en andere uitgenodigde aanwezige
van harte welkom op deze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering en hij hoopt op een goede en zinvolle vergadering.
2. Ingekomen Post.
a. Verklaring van de kascontrole commissie;
b. Afmelding van Erelid Dhr. Hans Krahe (in verband met gezondheid) en Lid van Verdienste Mevr. A. Bouman
(vanwege privé omstandigheden);
c. B.v. Concordia.
3. Verslag Algemene Leden Vergadering 31 mei 2018 en het Verslag van de Buitengewone Algemene
Leden Vergadering 30 januari 2019.
Beide verslagen worden zonder op- en aanmerkingen onder dankzegging aan de notulist door de vergadering
goedgekeurd en door de voorzitter en secretaris ondertekend.
4. Herdenken Leden die ons dit jaar zijn ontvallen.
Ook dit jaar zijn ons de nodige leden ontvallen. Op deze vergadering worden: Gerard Polman (B.v. Renkum) Wim
Korthouder (B.v. Kriet op Tied), Wim Hendriks (B.v. De Rhedense Leeuw), Herman Saalmink (B.v. De Rhedense
Leeuw) en Henk Zennemers herdacht en wordt er staande de vergadering één minuut stilte in acht genomen.
5. Huldiging van spelers en teams die een goed resultaat hebben behaald op een Nederlands
Kampioenschap.
Gerrit Luiten geeft aan dat het een goed gebruik is om spelers/teams die een goed resultaat hebben behaald op een
Nederlands Kampioenschap om die tijdens de Algemene Leden Vergadering in het zonnetje te zetten. Echter na
enige vorm van kritiek (er werd te veel tijd aan de huldigingen besteed) na afloop van de vorige Algemene Leden
Vergadering, heeft het bestuur besloten om deze huldiging te verplaatsen na een District Finale in september of
oktober. Tijdens deze finale zullen Marit Poelstra (B.v. Renkum) 3e in de 5e klasse Libre, Rob Spee (B.c. Arnhem)
Nederlands Kampioen 2e klasse libre dagcompetitie en Nico Mortier (B.v. Door Vriendschap Sterk) Nederlands
Kampioen 2e klasse driebanden groot als nog in het zonnetje te worden gezet en daarbij behorende onderscheiding
ontvangen.
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6. Mededelingen van het bestuur.
a. Uitreiking van het Veluwezoom Special speldje.
Gerrit Luiten geeft aan dat er door de verenigingen geen personen geen personen zijn genomineerd die hun inziens
in aanmerking zouden kunnen komen voor het Veluwzoom Special Speldje. Het bestuur heeft in zijn vergadering
besloten om Cees Ursem (vanwege al zijn werk in de jubileum commissie), José Knoops-Lubbers en Hans Trausel
(vanwege hun werk in diverse bestuursfuncties) en Geert Gudden dit jaar voor het speldje te nomineren. Ook dit
speldje zal tijdens een District Finale aan hen worden uitgereikt.
J. Hegh (BC Arnhem) is het niet helemaal eens met de nominatie van Geert Gudden. Hij is van mening dat er
anderen zijn die dit speldje meer hebben verdiend.
b. Bijhouden gegevens in ‘MIJNKNBB’
Gerrit Luiten doet een dringend beroep op de secretarissen van de verenigingen om alle gegevens in ‘MIJNKNBB’
up to date te houden. De District Bestuurders gaan bij het verzenden van hun stukken aan de verenigingen uitgaan
van de gegevens zo als die in ‘MIJNKNBB’ staan vermeld. Als deze gegevens niet juist zijn dan komende de stukken
bij de verkeerde personen terecht, en ontstaan er problemen zoals die op deze avond zijn aangegeven.
7. Financiën.
Gerrit Luiten geeft aan dat hij de financiële bescheiden ter inzage op de tafel heeft gelegd. Daarnaast geeft hij aan
dat de stukken over het boekjaar 2017-2018 niet zo belangrijk zijn. Wat betreft het boekjaar 2018-2019 deelt hij mede
dat dit boekjaar nog niet helemaal afgesloten is. Door een omissie van het bestuur is er vorig jaar tijdens de Algemene
Leden Vergadering geen nieuwe kascontrole commissie is gekozen. Om de boeken toch te kunnen laten controleren
wilde hij F. Koolen (B.v. Gelre) en Derksen (Harmonie+, hij was reserve) vragen om dit te doen. Hij kon echter
ondanks diverse telefoontjes geen contact met Derksen krijgen. Om die reden heeft hij toen contact gezocht met Y.
van de Zee (B.v. West Peter) met het verzoek om samen met F. Koolen (B.v. Gelre) dit nogmaals voor haar rekening
te nemen. Beide hebben op woensdag 5 juni 2019 de boeken gecontroleerd en voor akkoord bevonden. Zij verzoeken
dan ook de Algemene Leden Vergadering om het bestuur decharge te verlenen. H. Peters (B.v. Kriet op Tied) vraagt
hoe het mogelijk is om het bestuur decharge te verlenen nu wij (de leden) slechts in een korte tijd kennis hebben
kunnen nemen van deze financiële stukken en waarom ze niet met de uitnodiging mee gestuurd of op de website zijn
geplaatst. Gerrit Luiten antwoord hierop dat het al jaren de gewoonte is na een besluit in de Algemene Leden
Vergadering om dat niet te doen. Dit is mede om te voorkomen dat iedere vereniging (penningmeester) zijn eigen
interpretatie gaat geven aan deze cijfers waardoor er een scheef beeld kan ontstaan. En hij als penningmeester op
deze vergadering een duidelijke toelichting kan geven op de cijfers. A. Meutstege (B.v. T.O.G. Concordia) merkt op
dat het de kascontrole commissie de controle doet. D. Kremer (B.v. Gelre) stelt dat de kascontrole commissie deze
controle namens de Algemene Leden Vergadering uitvoert, en dat zij de Algemene Leden Vergadering het advies
geeft om wel of niet decharge te verlenen aan het bestuur. Het is daarna aan de Algemene Leden Vergadering om te
besluiten of zij dit advies op wil volgen. De Algemene Leden Vergadering volgt het advies van de kascontrole
commissie en wordt het bestuur decharge verleend. Gerrit Luiten doet een oproep aan de aanwezige leden om zich
kandidaat te stellen voor de kascontrole commissie, om samen met F. Koolen (B.v. Gelre) deze taak op zich te
nemen. A. Meutstege (B.v. T.O.G. Concordia) en H. Peters (B.v. Kriet op Tied) geven zich hiervoor op. Het komende
jaar zaal de kascontrole commissie der halve bestaan uit F. Koolen (B.v. Gelre en aftredend) en A. Meutstege (B.v.
T.O.G. Concordia) en is H. Peters (B.v. Kriet op Tied) reserve. C. Ursem (B.v. Paperclip) vraagt of het niet mogelijk is
om de kascontrole veertien dagen eerder uit te voeren zodat verenigingen eventueel al eerder vragen hierover
kunnen stellen? Gerrit Luiten zegt toe dat dit in één van de komende bestuursvergaderingen zal worden besproken.
8. Bestuursverkiezing.
Gerrit Luiten geeft aan dat ondanks de oproep voor nieuwe bestuurders bij de agenda slechts twee personen zich
kandidaat hebben gesteld. Dit zijn A. Bouman (B.v. E-feck) voor de functie PK leider avond en dag, en U. Hagenus
(B.v. T.O.G. Concordia) voor de functie van competitieleider avond. Hoewel het gebruikelijk is dat als het gaat om
personen dat er schriftelijk gestemd moet worden, echter als de Algemene Leden Vergadering hier akkoord mee kan
gaan stelt Gerrit Luiten voor om het te doen middels handopsteking. Indien de Algemene Leden Vergadering kiest
voor een schriftelijke stemming dan dient er een commissie van stemopneming te komen, waardoor de vergadering
wel langer zal duren. E. Schipper (B.v. De Rhedense Leeuw) stelt dat het inderdaad normaal is dat er over personen
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schriftelijk wordt gestemd, maar nu moeten we blij zijn dat er personen zijn die zich wel beschikbaar hebben gesteld.
De meerderheid aanwezige leden gaan voor een verkiezing middels hand opsteken en gaan akkoord met het
benoemen van de eerder genoemde personen in het bestuur. Gerrit Luiten doet nogmaals een dringende oproep
aan de aanwezige leden om binnen hun vereniging uit te kijken die de openstaande functies binnen het bestuur te
weten: penningmeester, competitieleider dag en PK-leider dag-competitie (Arie Roymans wil stoppen) te kunnen
vervullen. H. op den Velde (B.v. SBK) vraag of het niet mogelijk is om gewoon personen aan te wijzen die een functie
op zich kunnen nemen. Gerrit Luiten geeft aan dat zo iets niet mogelijk is.
Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Functie
Voorzitter
Secretaris
PK-leider
Comp. Leider avond

Naam
Gerrit Luiten
Bennie Cooper
Angela Bouman
Udo Hagenus

Aftredend
2021
2020
2023
2023

Email adres
voorzitter-penningmeester@outlook.com
Secr.Veluwezoom2018@outlook.com
pkcommissie@gmail.com
WL_Veluwezoom@outlook.com

9. Pauze.
De leden kunnen op kosten van het District een consumptie halen bij de bar in het café.
10. Aanpassing van de Statuten.
Gerrit Luiten geeft aan dat wij als Bestuur al in 2017 tijdens de Algemene Leden Vergadering al een balletjes hebben
opgegooid om te komen tot een aanpassing/wijziging van de Statuten. Ook binnen de bestuursvergaderingen in de
laatste tijd is hierover regelmatig gesproken. Behalve de vorm van leeftijd discriminatie was een belangrijk punt voor
het Bestuur dat het nu al moeilijk is om voldoende bestuursleden te krijgen. Hij vraagt dan ook de aanwezige leden
om akkoord te gaan met voorgenomen voorstel om de Statuten aan te passen. Om goedkeuring te krijgen hiervoor
2/3 van de aanwezige leden voor te stemmen. D. Kremer (B.v. Gelre) vraagt of deze aanpassing gedaan kan worden
zonder inmenging van een notaris. Gerrit Luiten antwoord hierop dat deze wijziging als een bijlage aan de bestaande
Statuten wordt toegevoegd. Met uitzondering van J. Knoops-Lubbers (B.v. Trots van Kluirendal) kan de vergadering
instemmen met het voorstel van het Bestuur. Het bestuur zal zorgdragen dat de wijzigingen op korte termijn bekend
zullen worden gemaakt.

11. Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement.
Gerrit Luiten geeft aan dat net als in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement deze leeftijd beperking kent in een
tweetal Artikelen. Ook hier doet hij het verzoek om deze leeftijdsbeperking te mogen verwijderen. Net als bij de
Statuten dient 2/3 van de aanwezige leden hiermee in te stemmen. Met uitzondering van J. Knoops-Lubbers (B.v.
Trots op Kluirendal) kunnen de aanwezige leden hiermee instemmen. Het Bestuur zal zorgdragen dat de wijzigingen
op korte termijn zullen worden bekend gemaakt.
12. Wedstrijdzaken (Besluiten Wedstrijdleidersvergaderingen Dag- en Avondcompetitie)
a. Dag competitie.
Gerrit Luiten geeft aan dat het Bestuur bewust vergeten was om het District Competitie Reglement en het District
Beker Reglement met de verslagen van de wedstrijdleiders vergadering mee te sturen. De reden hiervoor is dat in het
Competitie Reglement nog enige aanpassingen moeten worden gedaan. D. Spijker (B.v. De Molenberg) geeft aan
dat zijn vereniging wel op deze vergadering aanwezig was. Gerrit Luiten geeft aan dat aanmelding voor deelname
aan de PK altijd via de wedstrijdleiding van zijn/haar vereniging moet lopen. D. Kremer (B.v. Gelre) vraagt welke
maatregel /sanctie staat er op als er toch individueel wordt opgegeven. Gerrit Luiten antwoord hierop dat de
betrokkene dan uitgesloten wordt van deelname hieraan.
Arie Roymans (PK leider dag competitie) geeft aan dat vanuit hun er altijd terugkoppeling plaatsvindt naar de
betrokken verenigingen.
Verder geen op- en/of aanmerking wordt het verslag goedgekeurd.
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b. Avond competitie
Gerrit Luiten geeft aan dat het een besluit is geweest van de wedstrijdleiders vergadering en goed gekeurd tijdens
een Algemene Ledenvergadering dat met slechts één opgetrokken speler in de C3 en C2 mag worden gespeeld. Udo
Hagenus (Competitieleider avond) geeft aan dat deze regel in het Competitie Reglement van de KNBB is verdwenen.
Zelfs op het Nederlands Kampioenschap mag je met drie opgetrokken spelers spelen. Hij is dan ook van mening dat
het op District niveau geen belemmering mag zijn. D. Kremer (B.v. Gelre) op Biljartpoint staat dat je slechts met één
opgetrokken speler mag spelen. L. Borstel (B.v. De Grenspost) er is dus geen reden om iemand tegen te houden die
in een hogere klassen wil spelen. H. Peters (B.v. Kriet op Tied) is van mening dat je hier de biljartsport wel
aantrekkelijker maakt. Gerrit Luiten vraagt zich af of de spelers van de hogere klasse wel zo gelukkig zijn met deze
regel verandering.
Verder geen aan- en/of opmerking wordt het verslag goedgekeurd.
13. Arbiters Groep District Veluwezoom (AGDV)
Gerrit Luiten geeft aan dat op dit moment de Arbiters Groep niet optimaal functioneert. Het plan is dan ook om op
korte termijn met Nol Roelofs (voorzitter van de AGDV), Ron Lieverink (die op dit moment de coördinatie doet vanuit
de PK commissie) en het Bestuur om tafel te gaan zitten. Tijdens deze bijeenkomst willen we dan brainstormen voor
verbeteringen en het plannen van een arbiterscursus. Er is op dit moment dringend behoefte aan een instroom van
nieuwe arbiters. R. Aaldering (B.v. de Petersberg) wil wel meedoen aan dit overleg. A. Meutstege (B.v. T.O.G.
Concordia) in het verleden was het bij de District Finale met minimaal twee District Arbiters aangevuld met
clubarbiters goed geregeld. J. Knoops-Lubbers (B.v. Trots op Kluirendal) geeft aan dat dit alleen mag bij District
Finales. L. Borstel (B.v. De Grenspost) vorige keer werden bij een Gewestelijke Finale ook clubarbiters ingezet.
H. Peters (B.v. Kriet op Tied) is het mogelijk om bij District Finales dat er dan geen clubgebonden arbiters aanwezig
zijn? Dus alleen onafhankelijke arbiters. R. Aaldering (B.v. de Petersberg) merkt op dat er soms langs de kant
mensen zitten te kijken die beter kunnen arbitreren dan de District Arbiters. J. Knoops-Lubbers vraagt waarom zij
geen enkele mail meer krijgt met betrekking arbiters aangelegenheden. Zij heeft geen enkele hoop meer voor dit
Bestuur. H. Bouman (B.v. F-eckt) in het verleden kregen arbiters als zij deelnamen aan het arbiterstoernooi een
kleine bijdrage(vergoeding inschrijfgeld) van het District. Gerrit Luiten geeft aan dat hij niet weet waarom dat nu niet
is gebeurd.
14. Terugblik viering jubileum.
Gerrit Luiten zegt heel tevreden te zijn wat betreft de organisatie en verloop van de activiteiten zoals die door de
jubileum commissie georganiseerd zijn bij de viering van het 70 jarig jubileum. Er vooral veel werk gestoken in het
binnenhalen van het Nederlands Kampioenschap, wat helaas door andere Districten werd tegengehouden. Gerrit
Luiten geeft hierna het woord aan C. Ursem de voortrekker van de commissie. C. Ursem bedankt het bestuur voor de
nominatie van het Veluwezoom Special speldje. Wel is C. Ursem van mening dat ook U. Hagenus en G. van de Enk
genomineerd hadden mogen worden, omdat ook zij veel werk in de commissie hebben verricht. Mede dankzij
sponsoren en de medewerking van de Gemeente Rheden kon er op vrijdagmiddag een clinic voor de kinderen
worden gehouden. Aan deze clinic deden negen kinderen en vier instructeurs (onder andere Michel van Sifhout)
mee. C. Ursem is van mening dat hieraan in de toekomst een vervolg moet worden gegeven, zeker nu ook de KNBB
plannen hiervoor hebben opgevat. J. Knoops-Lubbers (B.v. Trots op Kluirendal) geeft aan dat op hun locatie nog
iedere zondagmiddag les wordt gegeven aan kinderen.
15. Rondvraag
J. Knoops-Lubbers (B.v. Trots van Kluirendal) zegt dat zij deze vraag speciaal tot het einde heeft bewaard. Zij vraagt
het bestuur waarom zij als vereniging niets te horen krijgt van het District Bestuur. Voor mij als wedstrijdleider van mijn
vereniging is het wel belangrijk dat ik op de hoogte blijf. Ook de secretaris van onze vereniging krijgt geen bericht van
het District Bestuur. Ook voor deze vergadering hebben wij geen uitnodiging gehad of andere bescheiden gehad.
Door een andere vereniging zijn wij in het bezit gesteld van de bescheiden voor deze vergadering. Gerrit Luiten
antwoord hierop dat Trots op Kluirendal op dezelfde wijze als de andere verenigingen wordt behandeld en dat hierin
geen uitzondering wordt gemaakt.
J. Knoops-Lubbers (b.v. Trots op Kluirendal) vraagt zich af of de komende competitie net zo slecht gaat verlopen als
de tweede helft van de afgelopen competitie. Waar teams niet op komen dagen voor het spelen van hun
competitiewedstrijden. Hiervan was het District Bestuur op de hoogte.. A. Meutstege (B.v. T.O.G. Concordia) wij zijn
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bij Biljartcentrum de Snelpost aan de deur geweest en stonden daar voor een gesloten deur. Binnen onze vereniging
was niemand op de hoogte dat de wedstrijd geen doorgang kon vinden. J. Langenbach (B.C. Arnhem) heb als
secretaris van mijn vereniging wekenlang een bericht ontvangen dat een wedstrijd nog niet was gespeeld, en er ook
geen uitstel voor was gevraagd. Pas enkele dagen na het spelen van onze laatste competitie wedstrijd hebben wij
deze wedstrijd pas kunnen spelen. Dus B.v. De Snelpost liep zelf ook niet te hard om de zaken te regelen.
E. Schipper (B.v. De Rhedense Leeuw) ik heb in het verleden regelmatig deelgenomen aan de PK. Wanneer kunnen
wij ons inschrijven voor de komende PK wedstrijden? Gerrit Luiten antwoordt hier op dat hij in de verslagen van de
wedstrijdleiders vergadering kunnen lezen dat er veel gaat veranderen bij de PK. Hij kan op dit moment nog geen
direct antwoord geven op zijn vraag. Ron Lieverink (PK commissie) het beoogde programma wordt nu door een
tiental Districten uitgeprobeerd. Wij hebben hierover nog geen bevindingen ontvangen.
C. Gerrits-Veldt (B.v. Renkum) zouden deze avond informatie krijgen over dit nieuwe PK computerpakket. Gerrit
Luiten antwoord hierop dat daar op dit moment niets over te zeggen valt en dat het ook voor ons afwachten is.
16. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit Gerrit Luiten om ca, 20.15 uur de vergadering en bedankt allen voor hun inbreng
en wenst hen een goede thuiskomst toe.

Arnhem, 30 juni 2019

Gerrit Luiten
Voorzitter

Bennie Cooper
Secretaris

_______________________________

_______________________________________

.
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