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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van het K.N.B.B. district 
Stedendriehoek van 10 mei 2019 bij Brasserie Restaurant Korderijnk te 
Twello 
 
 
Aanwezig:   -Herman Bloemzaad, voorzitter en erelid 
  -Peter Spanjersbergh, secretaris 

  -Hans van Rijswijk, penningmeester 
   

   
Afgemeld:  -Richard Kuiper, bestuurslid wedstrijdzaken  

-A.H. Boom, Deventer, erelid  
-J.J. van Dijk, Zoetermeer, erelid 

 
Afwezig zonder bericht:. 
  -A.J.H. Vermeulen, Vaassen, erelid 
  -M.T. Pieters, Deventer, erelid 
 
 
Aanwezig: 1 of meer leden van de volgende verenigingen: 
D.T.R.C., De Vijfsprong, Achterhoek, 't Centrum, Dorpzicht, Centraal Beheer, BV 't Wapen van Epe, De 
Bosrand '78, De Pelikaan Deventer, De Voorstad, Sport En Vriendschap, Voorster Biljart Club, De De 
Pelikaan Zutphen, W.z.c. '79 Biljartclub, De Berkelbrug, 't Centrum Deventer, Deventer '83 – AMS Bruijns, 
De Blokhut, S.v. Orderbos, De Hoppe, De Hofnar, Biljartvereniging Zandweerd, B.v. Stationskoffiehuys, ’t 
Hovenhuus, E.H.B.C., Biljartvereniging De Hoek, De Boerderij, De Tulp, Het Oude Loo en ABEC. 
 
 
Afwezig met kennisgeving:  
The City-Dibo, De Klomp, Met Kracht Vooruit, E.K.C., Den Nul, BV Eetcafé Boskamp, Bc Raalte 90 en De 
Slinger 
 
Afwezig zonder kennisgeving:  
Lindeboom, Reimink Lemelerveld, de Praotkeu, en ’t Hoekje  
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1. Opening 
 
De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. En hij doet tevens het 
verzoek mobiele telefoons stil dan wel uit te zetten. 
 
Vraagt 1 minuut stilte voor degenen die ons het afgelopen half jaar zijn ontvallen 
 
De voorzitter wil de ons ontvallen leden graag bij naam noemen bij toekomstige ALV’s. Daar heeft hij 
wel de input voor nodig vanuit de verenigingen. Meld deze s.v.p. via mail bij de secretaris. 
 
 

2. Vaststelling van de agenda 
 
Geen aanvullingen op de eerder gecommuniceerde agenda.. 

 
 

3. Mededelingen 
 
-Aan tafel zit niet bestuurslid Richard Kuiper. Het bestuur heeft de moeilijke beslissing moeten 
nemen afscheid te nemen van hem als bestuurslid. Ondanks de vele goede dingen die Richard heeft 
gedaan was er, door redenen die we hier niet gaan bespreken, een onwerkbare situatie ontstaan. 
Het bestuur neemt maatregelen om zijn werkzaamheden over te nemen. 
 
-Het district bestaat dit jaar 12,5 jaar. Voor alle verenigingen ligt een pakketje met handdoekjes 
klaar. 1 voor elk lid. 

 
4. Ingekomen stukken 

 
-Geen voor deze vergadering van belang zijnde stukken zijn binnengekomen. Wel enkele 
afmeldingen die in de presentielijst zijn terug te vinden. 
 

 
5. Notulen voorjaarsvergadering 9 november 2018 

 
-Er zijn geen opmerkingen. Peter wordt bedankt voor zijn bijdrage. 



K.N.B.B. district Stedendriehoek 
 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 
6. Financiële zaken 

 
Declaratiereglement 
 
-Het bestuur heeft de afgelopen periode een declaratiereglement opgesteld voor bestuur en 
commissie leden. De concept versie is als bijlage bij de vergaderstukken meegezonden. Het bestuur 
acht het een noodzakelijk iets om te voorkomen dat het ooit wordt verleidt van het pad te geraken. 
Het stuk wordt in stemming gebracht en unaniem goedgekeurd.. 
 

 
7. Verslag wedstrijdleider en overige wedstrijdzaken 

 
Door het vertrek van Richard Kuiper is er zoals u begrijpt geen verslag van de wedstrijdleider. De 
gebruikelijke oorkondes voor kampioenen volgen later. 
 
Opmerking van de Hofnar: ergeren zich aan spelers die drukken. De voorzitter geeft aan dat dit het 
eeuwige probleem is binnen onze sport. Wie er een oplossing voor heeft mag het zeggen. 
 
De Berkelbrug: vinden 3 teams in 1 poule niet leuk. Reactie bestuur: het is onmogelijk het iedereen 
naar de zin te maken maar de nieuwe wedstrijdleider zal zo veel als mogelijk rekening houden met 
ingebrachte wensen. Maar nogmaals het is een utopie te denken dat onder de nieuwe 
wedstrijdleider iedereen het wel naar zijn/haar zin krijgt. 
 
De werkgroep PK’s doet bij monde van Frits Nikkels verslag. Er is 6 keer vergaderd en er is een 
enquête afgenomen. De resultaten zijn in een rapport terug te lezen waarvan Frits ter plekke een 
korte samenvatting geeft v.w.b. de conclusies. Die 8 conclusies zijn: 
1. Streven naar finales van 8 
2. Alle finales volgens AVE systeem 
3. Breng de website meer onder de aandacht van leden. Stel een regelmatig te verschijnen 
nieuwsbrief op. 
4. Uiterlijk 3 weken van te voren worden leden geïnformeerd over hun PK deelname. 
5. Stel een PR-functionaris aan die het PK gebeuren onder de aandacht brengt van bijvoorbeeld 
lokale media. 
6. Vanaf 2019/2020 geen districtsarbiters meer bij lagere finales 
7. De districtsbijdrage moet geheel aan de organisatie van een finale ten goede komen. Desnoods 
verantwoord. 
8. Stel een voorschrift op waaraan de districtsbijdrage aan besteed moet worden 
 
Over de punten 1 en 2 wordt direct gestemd en daartoe besloten. V.w.b. de nieuwsbrief stelt Jaap 
Wissink zich beschikbaar. Over de overige zaken zal het bestuur op korte termijn beslissingen 
nemen. 
 
Onder dankzegging voor de hele werkgroep PK verlaat Frits Nikkels het podium. 
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8. Bestuursverkiezing 
 
-De voorzitter blijft gezien de bestuurlijke crisis toch nog even aan tot deze is opgelost. 
-Voor het opvullen van de door het vertrek van Richard gevallen gaten zijn de volgende leden bereidt 
deze in te vullen: 
Wedstrijdleider competitie: Rene Paap 
Wedstrijdleider PK’s (<>driebanden): Hans Post 
Wedstrijdleider PK’s driebanden: Sjors Petter 
Webbeheer: Marcel Harleman 
Ledenadministratie: Peter Spanjersbergh 

 
9. Rondvraag 

 
-Bert Spijker (’t Wapen van Epe): vraagt zich af of Rene Paap wedstrijdleider blijft voor de 
competitie. Met het antwoord (ja) lijkt hij zeer verguld. 
 
-Wim van Sleen (Voorstad): klopt het dat de data voor de PK’s volgend jaar nog niet bekend zijn? 
Antwoord: dat klopt. Pas nadat de nationale en gewestelijk kalender klaar is kan de 
districtswedstrijdleider zijn kalender opstellen. Volgt dus asap. 
 
-Herman Wijnhoud (Achterhoek): is van mening dat het teruglopende arbiterscorps toch vooral te 
wijten is aan passiviteit van het bestuur. Wil dus graag actie zien worden ondernomen. 
Reactie: alhoewel die passiviteit niet aan het bestuur ligt, er worden wel degelijk acties ondernomen 
alleen daar komt zo goed als geen reactie op, moet er wel iets gebeuren. Herman gaat met Herman 
praten over een eventuele rol van Herman Wijnhoud in deze. 
 

10. Sluiting 
 
Om 20:50 uur sluit de voorzitter onder dankzegging voor de constructieve bijdragen de vergadering. 
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Actiepuntenlijst district Stedendriehoek 
Omschrijving Eigenaar Stavaza 
Opstellen beroepsprocedure  Nog niemand benoemd 
Reorganisatie PK finales ’t Wapen van Epe Jaap Wissink (’t Wapen van Epe) zal samen met Harriët van Jole (S&V) als 

secretaris van deze werkgroep tot een onderbouwd voorstel komen. Input van 
iedere vereniging is welkom. Indien er behoefte is aan financiële info kan die bij het 
bestuur gehaald worden.  
Zie agenda punt 7 in dit verslag. Komt dus in de najaarsvergadering. 
9 nov 2018: er is een cie benoemd die het pk gebeuren zo breed als mogelijk gaat 
onderzoeken naar mogelijkheden. 

Functieomschrijving bestuurders 
district 

Bestuur Op basis van een document van district Duinstreek hebben de 4 bestuursleden hun 
“eigen” sectie herschreven zoals het in ons district werkt. Bij een volgende ALV zal 
dit ruim te voren worden gedeeld met de verenigingen.  

 


