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Verslag van de Algemene Leden Vergadering 
 
Gehouden op : donderdag 9 juli 2020 
Aanvang  : 19.30 uur 
Plaats  : Party Centrum Ons Huis te Rheden 
Voorzitter : Gerrit Luiten 
Aanwezige Ereleden:  Dhr. A. Meutstege 
Afwezige Ereleden: Dhr. J. Langenbach en Dhr. F. Koolen (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. T.O.G. Concordia, B.v. De Rhedense Leeuw, B.v. West Arnhem, 
Biljartvereniging Gelre, Biljartvereniging Renkum, B.v. W.C.K., Petersberg, Biljartvereniging St. Marten, B.v. 
De Drieschaar, B.v. Harmonie+, B.v. Paperclip. B.v. S.B.K., Biljartvereniging De Boerderij Concordia, B.v. 
De Petersborg, B.v. Kriet op Tied, B.c. Arnhem, Biljartvereniging De Grenspost, B.v. De Molenberg, 
Biljartvereniging Renkum+, B.v. S&O PTT, Biljartvereniging Sjonnies Bar, B.v. De West-Peter. 
Afwezige Verenigingen zonder Kennisgeving: B.v. De Korenmolen, B.v. Door Vriendschap Sterk, B.v. 
Rembrandt, B.v. Elderhof, B.v. De Trots van Kluirendal, Biljartvereniging Recreatie Elderhof, 
Biljartvereniging Bemmel, B.v. Driemond, Biljartvereniging Sailor 
Aanwezige bestuursleden: Gerrit Luiten (voorzitter/penningmeester a.i.), Udo Hagenus (wedstrijdleider 
avondcompetitie) Bennie Cooper (secretaris) 
Afwezige Bestuursleden: Angela Bouman (PK leider avondcompetitie) 
Notulist: Bennie Cooper 
 
1. Opening. 
 
Gerrit Luiten opent om ca. 19.30 uur de vergadering en heet alle afgevaardigden en andere uitgenodigden 
aanwezigen van harte welkom op deze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering en hij hoopt op een goede 
en zinvolle vergadering. 
 
2. Ingekomen post. 
 
Bennie Cooper geeft aan dat Angela Bouman (lid van Verdienste en PK leider avondcompetitie) zich heeft 
afgemeld voor deze vergadering vanwege drukke werkzaamheden in de zorg. 
 
3. Goedkeuren en vaststellen van notulen Algemene Ledenvergadering van 06-06-2019. 
 
B.v. Renkum geeft aan dat de naam van Gerrits-Veldt niet juist is. Dit moet zijn Gerrist-Veldt. 
Verder geen op- en aanmerkingen meer zijn wordt het verslag onder dankzegging aan de notulist 
goedgekeurd. 
 
4. Herdenken van de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Gerrit Luiten geeft aan dat de volgende leden ons dit jaar zijn ontvallen: Hans Krahe (Erelid en lid B.v. 
Paperclip), Chris Alles (B.v. SBK), Harrie Brinkman (B.v. SBK). Joop Rijnders (B.v. Gelre), Norton 
Schut,(B.v. Gelre), Theo Woerts (B.v. De Rhedense Leeuw), Jan Meeuwissen (B.v. De Rhedense Leeuw) 
en Henk Delsink (B.v. Driemond). 
Gerrit Luiten verzoekt de aanwezige leden te gaan staan om deze leden met één minuut stilte te herdenken. 
Na de vergadering hoorde wij dat ook Adrie van Silfhout overleden was. Graag hadden wij ook graag stil 
gestaan bij zijn overlijden, hij heeft jaren veel vrijwilligerswerk voor de biljartsport gedaan. 
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5. Mededelingen vanuit het bestuur. 
 

• Gerrit Luiten geeft aan dat het district Veluwezoom eindelijk weer een website bezit. De naam van 
de website is www.knbb-veluwezoom.nl. Er wordt nog aan gewerkt om tot de invulling hiervan te 
komen. 

• Gerrit Luiten geeft aan dat op 14 maart 2020 de wedstrijd om de supercup van de beker competitie 
van het jaar 2018 – 2019 gepland was tussen Paperclip (winnaar beker avondcompetitie) en Bemmel 
(winnaar beker dagcompetitie) bij B.v. Renkum. Tijdens deze finale zouden ook het “Veluwezoom 
Special speldje” en de “Veluwezoompenning” voor hen die een goed resultaat (podiumplaats) hebben 
bereikt bij een Nederlands Kampioenschap worden uitgereikt. Door het uitbreken van het Corona 
virus moest deze echter worden afgelast. Mede op verzoek van de wedstrijdleiders op de 
wedstrijdleiders vergadering is het streven van het bestuur om deze wedstrijd alsnog voor aanvang 
van de nieuwe competitie te spelen. Hij vraagt of de vergadering hiermee akkoord kan gaan met dit 
verzoek. De aanwezige kunnen instemmen met dit verzoek. 

• Gerrit Luiten stelt dat hij een informatief gesprek te hebben gehad met een bestuurslid van  
“Rondom de IJssel”. Gerrit Luiten geeft aan dat een van de redenen was om dit gesprek aan te 
gaan, was dat hij nogal wat verenigingen miste uit de tijd dat hij als speler actief was in het district 
“Dieren en Omstreken”. Ook in de West-Peter had hij geluiden opgevangen over deze groep 
biljarters. Omdat het bestuur in de periode december t/m maart niet compleet bijeen was geweest en 
door de uitbraak van het Corona virus geen echte bestuursvergaderingen hebben plaats gevonden 
heeft hij dit niet in het bestuur kunnen bespreken. Ook hij beseft heel duidelijk dat er best nog wel wat 
pijn punten hierover liggen uit het verleden. “Rondom de IJssel” heeft ca. vijf verenigingen met 
ongeveer vier en zeventig leden. B.v. Gelre vraagt wat het doel is van deze gesprekken. Gerrit 
Luiten geeft aan dat we willen onderzoeken op welke wijze we elkaar kunnen versterken. “Rondom 
de IJssel” denkt aan een soort gastlidmaatschap, zoals sommige verenigingen van ons dit ook 
hebben in Nijmegen en Betuwe-Veenendaal. Wel denkt Gerrit Luiten dat wat hem betrefter op een 
langere termijn sprake moet zijn van een nauwere samenwerking of samen gaan. B.v. Renkum geeft 
aan eigenlijk geen zin te hebben om van die lange reizen langs de IJssel te maken om competitie 
wedstrijden te spelen. Gerrit Luiten geeft aan dat het verenigingen betreft uit Rheden en Velp, 
plaatsen waar wij nu ook al competitie wedstrijden spelen. 

 
6. Financiën. 
 

a. Financiële stukken 
 

Gerrit Luiten (penningmeester a.i.) zegt dat deze stukken in de pauze ter inzage zullen worden gelegd. En 
niet bedoeld zijn om mee te nemen. 
 

b. Verslag kascontrole commissie 
 

Gerrit Luiten geeft aan dat het door het zo laat plaatsvinden van deze Algemene Ledenvergadering niet 
alleen de boeken van het jaar 2018 – 2019 maar ook de boeken van het jaar 2019 – 2019 zijn gecontroleerd. 
Door ziekte van Frans Koolen B.v. Gelre) is de controle uitgevoerd door Andre Meutstege (B.v. TO.G. 
Concordia) en Henk Peters .(B.v. Kriet op Tied) Gerrit Luiten geeft het woord aan Andre Meutstege die 
namens de commissie het verslag zal doen. Andre Meutstege stelt dat de commissie op maandag 6 juli de 
boeken bij de penningmeester hebben gecontroleerd en voor akkoord hebben bevonden. Door de 
feestelijkheden rondom het 75 jarig bestaan van het district waar de uitgaven hoger dan begroot. Maar toch 
bleven de totale kosten beperkt en zijn niet uit de pan gerezen. Andre Meutstege vraagt de vergadering om 
het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerd beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
 
 

http://www.knbb-veluwezoom.nl/
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c. Kiezen reserve kascontrole commissie (niet geagendeerd) 
 
Gerrit Luiten geeft aan dat Frits Koolen (B.v. Gelre) aftredend is. Het reserve lid Henk Peters (Kriet op 
Tied) zal daardoor doorschuiven als lid van deze commissie. Het volgende boekjaar 2020 – 2021 zal 
gecontroleerd worden door Andre Meutstege (B.v. T.O.G. Concordia) en Henk Peters (B.v. Kriet op Tied). 
Als reserve stelt B.c. Arnhem (Rene Langenbach) zich beschikbaar. Henk Peters en Rene Langenbach 
zullen zich bezig houden met de controle van het seizoen 2021 – 2022. 
 
7. Bestuursverkiezing. 
 
Gerrit Luiten geeft aan dat hij samen met Bennie Cooper tijdens een dagelijks bestuursvergadering in het  
begin 2019 besloten hebben om te gaan voor één wedstrijdleider voor de dag- en avondcompetitiecompetitie 
en één PK leider voor de dag- en avondcompetitie. Helaas moet geconstateerd worden dat dit geen goede 
beslissing was. Daarom is nu gekozen voor uitbreiding van het bestuur met één competitieleider voor de 
dagcompetitie en één PK leider dagcompetitie. Gelukkig hebben Johan Hegh (B.C. Arnhem) en George 
van Gorkum (B.v. Paperclip) aangegeven deze functies in te gaan vullen. Johan Hegh heeft afgelopen 
seizoen samen met Gerrit Luiten de dagcompetitie beheerd. George van Gorkum heeft al een jarenlange 
ervaring in de organisatie van de PK in de dagcompetitie zonder bestuurslid te zijn. Gerrit Luiten geeft aan 
dat het bestuur ook nog op zoek is na een penningmeester. Na enige gesprekken met de voorzitter en 
secretaris heeft Piet van Wijk (B.v. Petersberg) aangegeven deze functie te willen vervullen. Ook Anneke 
Lindeman (B.v. De West-Peter) heeft aangegeven om een bestuurlijke functie te willen gaan vervullen. B.v. 
De Grenspost merkt op of het wel verstandig is om deze personen rechtstreeks te kiezen in een 
bestuursfunctie. Misschien heeft deze persoon wel voldoende bestuurlijke eigenschappen, maar is hij niet 
echt geschikte voor de functie waarin hij/zij is gekozen. In het verleden is dit ook niet helemaal goed gegaan. 
Je kan gekozen bestuursleden niet zomaar uit hun functie ontslaan en wegsturen. Bennie Cooper geeft aan 
dat de Statuten en het Huishoudelijk Reglement hierin wel voorzien. Ook B.v. T.O.G. Concordia is van 
mening dat deze mogelijkheden altijd bestaan. B.v. Gelre is van mening dat wij de discussie van de 
Buitengewone Algemene Ledenvergadering hier niet moeten gaan herhalen. Tijdens die vergadering is een 
standpunt ingenomen, waarbij niemand is beschadigd. B.v. Renkum is van mening dat een commissielid 
gemakkelijker uit zijn/haar functie is te zetten dan een bestuurslid. B.v. Molenberg kan het standpunt van 
B.v. De Grenspost wel begrijpen. Gerrit Luiten geeft aan dat ondanks deze nieuwe aanmeldingen er helaas 
toch nog één vacature in het bestuur blijft. Angela Bouman (PK leider avondcompetitie) heeft aangegeven 
om per direct haar functie neer te leggen om persoonlijke reden en drukke werkzaamheden in de zorg. Gerrit 
Luiten geeft aan als DB dit besluit van haar kunnen respecteren maar het toch heel jammer vinden. Ook 
geeft Gerrit Luiten aan dat zij in een functie was gestapt waar veel problemen waren, waaronder de invoering 
van Biljartprof. Een programma wat in het begin zeker niet optimaal functioneerde. Wij willen Angela 
Bouman dan ook heel hartelijk bedanken voor de werkzaamheden die zij in het afgelopen seizoen heeft 
verricht. Nadat Piet van Wijk en Anneke Lindeman zich in het kort hebben voorgesteld aan de aanwezigen 
vraagt Gerrit Luiten of er gestemd kan gaan worden. Hoewel de Reglementen voorschrijven dat over 
personen schriftelijk gestemd dient te worden vraagt Gerrit Luiten of de vergadering kan instemmen met 
een stemming middels handopsteken, omdat er ook geen tegen kandidaten zijn. De vergadering gaat hier 
mee akkoord en de voorgedragen kandidaten worden in het bestuur gekozen. 
Het bestuur ziet er nu als volgt uit: 
Naam   Functie    Aftredend Email adres 
Gerrit Luiten  Voorzitter   2022  voorzitter-veluwezoom@outlook.com 
Piet van Wijk  Penningmeester  2023  penningmeesterveluwezoom@outlook.com 
Bennie Cooper Secretaris   2021  Secr.Veluwezoom2018@outlook.com 
Udo Hagenus   Wedstrijdleider(avond) 2022  WL_Veluwezoom@outlook.com 
Johan Hegh  Wedstrijdleider (dag) 2023  dagcompetiteliederveluwezoom@outlook.com 
Vacature   PK leider (avond)    PKcommissie@outlook.com 
George v. Gorkum PK Leider (dag)  2023  g.gorkum@chello.nl 
Anneke Lindeman Bestuurslid   2023  anneke-lindeman@hotmail.com 

mailto:Secr.Veluwezoom2018@outlook.com
mailto:WL_Veluwezoom@outlook.com
mailto:dagcompetiteliederveluwezoom@outlook.com
mailto:PKcommissie@outlook.com
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B.v. West-Arnhem merkt op dat het bestuur als zij compleet zijn uit acht leden bestaat. Wie heeft dan de 
beslissende stem als de stemmen staken tijdens de bestuursvergadering? Bennie Cooper antwoord hierop 
dat dit dan de stem van de voorzitter zal zijn. 
 
8. Pauze 
 
Gerrit Luiten geeft aan dat de aanwezigen leden op kosten van het district een consumptie kunnen halen in 
het café. Hij doet het verzoek om dit in groepjes van tien personen te doen, omdat er niet meer dan achttien 
personen vanwege de corona maartregel in het café aanwezig mogen zijn. 
 
9. Wedstrijdzaken. 

a. Verslag wedstrijdleiders vergadering 13-06-2020 en competitie reglement (avond competitie) 
 
Gerrit Luiten geeft aan dat deze stukken aan iedere verenigings secretaris is verstuurd. Daarnaast is ook 
het finale rooster van de PK opgestuurd. Bennie Cooper geeft aan dat in het verslag van de wedstrijdleiders 
vergadering enige omissies zijn ontstaan. Bennie Cooper zal dit gecorrigeerde verslag meesturen met het 
verlag van deze Algemene Leden Vergadering. B.v. Renkum (Marit Poelstra) heeft kritiek op het feit dat hun 
vereniging de C1 finale hebben toegewezen gekregen. Zij hebben een vereniging met veel jonge leden, die 
veelal in de lagere klasse spelen, voor wie het bijna niet mogelijk is om tijdens deze finale te kunnen 
arbitreren. Gerrit Luiten antwoord hierop in verband met de afwezigheid van de PK leider Angela Bouman 
dat ook de C1 finale ergens moet worden ondergebracht. De toewijzing van de finales gebeurd in een roulatie 
systeem, waardoor je ieder jaar niet dezelfde finale krijgt toegewezen. Daarnaast is Gerrit Luiten van mening 
dat als de PK leider met alle wensen van de verenigingen rekening zou moeten houden deze helemaal gek 
zou worden. B.v. T.O.G. Concordia vraagt waarom zij dan niet zelf de functie van PK leider op zich neemt, 
waardoor dit probleem dan toch is opgelost. Marit Poelstra geeft aan dat dit gezien haar relatie met Henk 
conform ons Huis Houdelijk Reglement (HHR) niet mogelijk is. B.v. de Molenberg. geeft aan dat het toch 
altijd mogelijk is om een beroep te doen op andere vereniging je die dagen kan helpen. 
Verder geen op- en aanmerkingen meer zijnde wordt het verslag goedgekeurd en het district competitie 
reglement aangenomen. 
 

b. Verslag vergadering wedstrijdleiders 16-06-2020 en competitie reglement (dagcompetitie) 
 
Bennie Cooper geeft aan dat helaas hier ook enige kleine foutjes zijn geslopen. Net als het verslag van de 
wedstrijdleiders vergadering avondcompetitie zal dit gecorrigeerde verslag met het verslag van de Algemene 
Leden Vergadering worden meegestuurd. B.v. Gelre vraagt hoeveel spelers je mag opgeven per team? B.v. 
Petersberg zegt dat je gewoon acht spelers vast per team mag opgeven. Gerrit Luiten stelt hierop dat het 
beter is om drie of vier vaste spelers per team op te geven. De indeling van de poules gaar uit van het aantal 
caramboles wat de vaste spelers moeten maken. B.v. Kriet op Tied geeft aan gewoon met vier spelers per 
team te blijven spelen. Ook B.c. Arnhem geeft aan om met een team van vier spelers te gaan spelen. Gerrit 
Luiten geeft nogmaals aan dat het verzoek om met drie spelers per team te gaan spelen op verzoek is van 
diverse team uit de A en E poule. Bennie Cooper geeft aan dat het Wedstrijd Reglement Dagcompetitie van 
het jaar 2018 – 2019 uitgaat van drie spelers per team, maar dat de districten ook het recht hebben om teams 
van vier spelers te laten spelen. B.v. de Grenspost vraagt hoe het verder gaat als er niet voldoende teams 
zijn om een goede competitie op te zetten. B.v. De Molenberg is van mening dat er minimaal acht teams in 
een poule dienen te zitten. B.v. Kriet op Tied vraagt of het zeker is dat wij begin september kunnen 
aanvangen met de nieuwe competitie. Gerrit Luiten antwoord hierop dat wij als district er van uitgaan dat 
het zo is. Maar dat wij moeten afwachten of de huidige versoepelingen niet worden aangescherpt vanwege 
een nieuwe corona uitbraak. B.v. Gelre omdat er voorlopig geen trekstoot wordt uitgevoerd mag dit niet altijd 
het voordeel geven aan het thuis spelende team. Gerrit Luiten antwoord hierop dat middels een toss 
uitgemaakt kan worden die mag beginnen. Geadviseerd wordt daarom te kijken in het protocol “Veilig 
Biljarten” van de KNBB vermeldt staat. Dit protocol is te downloaden. Van de officiële KNBB website. B.v. 



                                            
                                 
                                           
               O p g e r i c h t  1  m a a r t  1 9 4 4                                      

  

Sec r e t a r i s :  B enn i e  Coope r  e -ma i l :  Secr.Veluwezoom2018@outlook.com 
                 
                                         

5 

 

De Grenspost geeft aan dat de team inschrijfformulieren vóór 12 juni binnen moeten zijn. Door de corona 
crisis hebben wij niet de mogelijkheid gehad om een vergadering te beleggen. Is het niet mogelijk dat deze 
datum niet iets verschoven worden? Gerrit Luiten geeft aan dat de wedstrijdleider wel voldoende tijd moet 
hebben om de competitie in elkaar te kunnen zetten. Desondanks wordt de inschrijf termijn verlengd tot 15 
juli. B.v. De Molenberg vraagt welke beslissing nemen wij nu. Gerrit Luiten antwoord hierop dat wij dit jaar 
gaan voor teams bestaande uit drie of vier spelers. Voor volgend seizoen wordt alles nog een keer op een 
rijtje gezet. Verder geen op- en aanmerkingen meer zijnde wordt het verslag goedgekeurd en het district 
competitie reglement aangenomen. 
 
10. Arbiters Groep District Veluwezoom (A.G.D.V.) 
 
Gerrit Luiten geeft aan dat conform het verzoek van de Algemene Leden Vergadering van 2019 er een 
werkgroepje is gevormd die de A.G.D.V. door zou lichten. Eén ding is duidelijk geworden. Voor zowel de 
finale van de dagcompetitie als van de avondcompetitie zijn er onvoldoende arbiters beschikbaar. Gerrit 
Luiten roept de verenigingen dan ook op om te kijken of er binnen hun vereniging leden zijn die de cursus 
voor arbiter willen gaan volgen. De coördinator A.G.D.V. (Ron Lieverink) en Gerrit Luiten gaan hun uiterste 
best doen om dit seizoen een aantal cursussen te organiseren. 
 
11. Rondvraag 
 
B.v. De Grenspost geeft aan dat bij de introductie van de beker competitie was afgesproken dat deze 
gehouden zou worden in de periode dat de competitie stilligt. B.v. Kriet op Tied vraagt of het niet mogelijk 
is om de bekercompetitie in maart te starten? Gerrit Luiten geeft aan dat alleen de eerste twee ronden 
problemen kunnen opleveren. De bekerwedstrijden worden nu in de competitie loze weken gespeeld. Udo 
Hagenus stelt dat de bekercompetitie gewoon tijdens de competitie dient te worden gespeeld. 
 
B.v. De Grenspost geeft aan dat er de laatste tijd veel gezeur is over de naleving van de kleding 
voorschriften. Spelers komen wedstrijden spelen in het niet voorgeschreven kleding voorschrift. De vraag is 
dan ook houden wij ons aan de voorschriften of laten wij die voor het gemak maar varen. Gerrit Luiten geeft 
aan dat als een vereniging het niet eens is met de manier van kleden van de tegenstander, je altijd een klacht 
kunt vermelden op het uitslagen formulier. B.v. De Grenspost geeft aan niet als vereniging te willen 
aangemerkt altijd wel iets op de kleding van de tegenstander opmerkingen heeft. Hier ligt ook een taak van 
het bestuur. 
 
B.v. Gelre geeft aan dat bij hen in de locatie vanaf nu alleen nog maar met pin kan worden betaald. 
 
12. Sluiting. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit Gerrit Luiten de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng 
en wenst hen een goede thuiskomst toe. 
 
Arnhem, 7 augustus 2020 
 
 
Gerrit Luiten         Bennie Cooper 
Voorzitter          Secretaris 
 
 
 
_______________________________           _______________________________________ 
 
 


