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Notulen algemene ledenvergadering 12 juni 2018 bij Baan in Geesteren 

 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom  
Iedereen heeft een kop koffie en 2 consumptie munten deze zijn van de BB Logo 
 
Elke vereniging heeft bij de uitnodiging de voorstellen over de wijziging van de competitie 
en de inschrijfdatums voor betreffende competitie en Pk’s ontvangen 
De libre competitie start op 3 september en eindigt op 30 maart 2019 
De winterstop is van 30 november tot 6 januari 2019 
Driebanden competitie begint op 1 april en eindigt op 24 mei 2019 
Het pk-driebanden wordt georganiseerd door biljartvereniging Baan dit in verband met hun 
50-jarig jubileum. 
Biljartvereniging Kalfsterman heeft het lidmaatschap bij BB Logo opgezegd, omdat zij geen 
team meer bij elkaar konden krijgen. 
De opgave van Libre en driebanden teams kan vanaf nu alleen nog digitaal via de website 
van BB Logo 
Graag willen wij van alle teams die meespelen in de competitie een foto ontvangen met de 
betreffende namen zodat we na afloop van competitie de foto’s van de kampioenen 
kunnen plaatsen op de website. We vragen de verenigingen om van alle teams een foto te 
mailen naar Roelof Wever. Mail webmaster@bblogo.nl 
Wij verzoeken alle verenigingssecretarissen om de adresgegevens van alle leden te 
controleren in BiljartPoint en indien nodig deze aan te passen, denk hierbij vooral aan 
juiste adresgegevens mailadres en de datum waarop de speler lid is geworden. 
Ook afgelopen seizoen is het weer voorgekomen dat bij de laatste wedstrijd de uitslagen 
niet direct na afloop zijn ingevoerd, waardoor bij de prijsuitreiking niet de juiste stand 
aanwezig was. Daarom verzoeken wij U dit het a.s. seizoen wel te doen als het dan weer 
niet gebeurd gaan we een boete opleggen aan het thuisspelende team. 
 
2. Gedenken ontvallen leden. 
    Er wordt staande 1 minuut stilte gehouden om de leden die ons het afgelopen jaar zijn            
ontvallen te gedenken. 
 
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 13 juni 2017 
   De notulen worden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd en onveranderd vastgesteld. 
 
4. Behandeling financieel jaarverslag. 
    De penningmeester geeft uitleg over het financieel jaarverslag. Evenals vorig jaar komt 
de vraag over de verzekering weer aan bod en wat deze verzekering behelst de 
penningmeester geeft aan dat het een WA-verzekering is die geen schade aan de biljarts 
dekt hij zal de polis nog eens bekijken en als blijkt dat deze weinig meerwaarde heeft 
deze volgend jaar met goedkeuring van de vergadering op te zeggen. 
 
4b. Verslag kascontrole commissie. 
Namens de commissie neemt Lauwrens Jonker het woord. Hij geeft de penningmeester een 
compliment voor zijn werk, alles was goed en correct verwerkt. Hij vraagt een applaus 
voor de penningmeester. De penningmeester wordt decharge verleend. 
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5. Vaststelling financieel jaarverslag. 
Het financieel jaarverslag wordt onveranderd vastgesteld met dank aan de 
penningmeester.   
 
6. Voorstel en vaststelling contributie seizoen 2018/2019 
 De contributie voor 2018/2019 blijft gelijk aan het afgelopen seizoen. 
 
7. Behandeling en vaststelling begroting. 
 De penningmeester geeft aan dat er dit jaar een fors verlies is wat heeft te maken met de 
aanpassing van het prijzengeld en de prijs voor de meest waardevolle speler per klasse, 
ook geeft hij aan dat dit de komende jaren zo zal blijven. De begroting wordt onveranderd 
vastgesteld. 
 
8. Verkiezing kascontrolecommissie. 
Silvia Kabur is aftredend voor haar in de plaats komt Annet Nijmeijer van de Mölnhöfte 
Hierdoor ziet de kascontrolecommissie er als volgt uit: 
Lauwrens Jonker (Harfsen) nog 1 jaar zitting 
Stan Stevens (Ster) nog 2 jaar zitting 
Annet Nijmeijer (Mölnhöfte) nog 3 jaar zitting. 
 
9. Binnengekomen stukken 
 Naar aanleiding van de evaluatie van het afgelopen seizoen hebben we van vele 
verenigingen voorstellen en suggesties binnengekregen voor het aanpassen van de 
competitie, hierbij moeten we echter de kanttekening maken dat de meeste reacties 
betrekking hadden op de 1e en 2e klasse en de vaak lange speelavonden. We hebben een 
samenvatting gemaakt van alle voorstellen en hebben aan de hand hiervan een 
competitieschema opgesteld. We beseffen dat we niet aan alle individuele wensen kunnen 
voldoen maar hebben een schema opgesteld wat het meest aansluit bij de wensen van de 
verenigingen die hebben gereageerd. Ook zullen we trachten het komende seizoen zoveel 
mogelijk te voorkomen dat er 2 teams van 1 vereniging in dezelfde klasse uitkomen. 
De 1e en 2e klasse worden ingedeeld op teamgemiddelde met dien verstande dat als het 1e 
en 2e team beide hierdoor in dezelfde klasse komen dan speelt het 1e team in de 1e klasse 
en het 2e team in de 2e klasse. Het voorstel wat in stemming wordt gebracht is als volgt: 
1e klasse 24 beurten minimum 50 
2e klasse 26 beurten minimum 45    
3e klasse 30 beurten minimum 35 
4e klasse 30 beurten minimum 35 
5e klasse 30 beurten minimum 35 
6e klasse 32 beurten minimum 30 
7e klasse 32 beurten minimum 30 
8e klasse 32 beurten minimum 30 
9e klasse 34 beurten minimum 25 
10e klasse 34 beurten minimum 25 
11e klasse 34 beurten minimum 25 
12e klasse 40 beurten minimum 20 
13e klasse 40 beurten minimum 20 
Om niet ieder jaar de competitie hoeven aan te passen geld deze regeling voor minimaal 3 
jaar. 
 
10. Stemming nieuwe competitieopzet 
De vertegenwoordiger van de Batse wat de reden is geweest om vorig seizoen af te wijken 
van de oude indeling, dit is geopperd op de ledenvergadering om niet elk jaar tegen 
dezelfde tegenstander hoeven te spelen en om er voor te zorgen dat er niet meerdere 



 

 
 

 

teams van 1 vereniging in dezelfde klasse komen dit was in eerste instantie alleen voor de 
3e t/m 13e klasse bedoeld toen kwam uit de zaal de reactie dit ook maar voor de 1e en 2e 
klasse te doen, daarom afgelopen jaar gewerkt met de nieuwe indeling en aansluitend een 
evaluatie te houden over deze competitie opzet het merendeel van de verenigingen 
vonden de opzet prima alleen voor de 1e en 2e klasse waren veel verenigingen niet gelukkig 
met deze indeling daarom voor deze klassen weer de oude opzet van indelen op moyenne, 
de minimum aantallen echter wel bijgesteld naar 50 en 45 omdat het merendeel van de 
spelers onder dit gemiddelde zit. Omdat de avonden wel erg lang werden in de lagere 
klassen het aantal beurten te verlagen, alleen in de 12e en 13e klasse het aantal beurten 
gelijk gelaten dit op verzoek van de teams in deze klassen. 
Na deze uitleg wordt het voorstel van het bestuur in stemming gebracht en konden de 
verenigingen door middel van voor of tegen beslissen over deze competitie opzet voor de 
komende 3 jaar.  
De uitslag van de stemming waarbij 31 verenigingen hun stem uitbrachten 28 voor 3 tegen 
zodat het voorstel van het bestuur voor de eerste 3 jaar wordt aangenomen. 
 
11. Denktank Pk’s. 
We merken als bestuur dat de animo voor de Pk’s en met name het Pk libre en bandstoten 
afneemt in die mate dat we de afgelopen 2 jaar geen Pk libre en bandstoten hebben 
gehouden, en ook de belangstelling voor het pk-driebanden minder was dan de afgelopen 
jaren. We willen daarom een denktank vormen om te proberen deze tak weer nieuw leven 
in te blazen daarom zoeken we mensen die in hierin zitting willen nemen en samen met 
het bestuur te bekijken hoe we deze Pk’s weer aantrekkelijk kunnen maken en we weer 
meer deelnemers krijgen, de voorzitter vraagt of er mensen zijn die zitting willen nemen 
in deze denktank. Behouden de vereniging Bousema 3 leden komt er geen reactie vanuit de 
zaal. Toch willen we het gaan proberen en gaan deze mensen benaderen om samen met 
een bestuurslid te gaan brainstormen over hoe we hiermee verder moeten. 
 
12. Jaarverslag competitieleiding. 
Henk Nieuwenampsen deelt mee dat de competitie goed is verlopen er waren beduidend 
minder boetes dan de afgelopen jaren ook werd de regeling met dubbelpartijen beter 
gehanteerd al had een team dit al wat te letterlijk genomen en meer dan de toegestane 2 
wedstrijden van deze regeling gebruik gemaakt. Ook vraagt hij de verenigingen om tijdig 
te beginnen met de wedstrijden en 15 min voor de aanvangstijd aanwezig te zijn zodat 
men ook op tijd kan beginnen. Hij feliciteert de betreffend teams met de gewonnen 
prijzen, ook vraagt hij of de teams na de laatste wedstrijd het winnende team willen 
feliciteren in hun clublokaal waar dan ook de prijzen worden uitgereikt. Hier wordt ook de 
prijs voor de meest waardevolle speler uitgereikt. Het aantal wedstrijden wat hiervoor 
minimaal gespeeld moet zijn is vanaf volgend seizoen 14. Voor alle prijzen geldt indien 
men niet aanwezig is op deze avond de prijzen teruggaan naar de BB Logo. 
 
Johan Meyer. De competitie driebanden is goed verlopen al was de animo wat minder, dit 
had ook te maken met het feit dat 2 verenigingen te laat hadden ingeschreven. In de 
bestuursvergadering in maart hebben we besloten om de teams van deze verenigingen 
alsnog in te schrijven zodat we met 6 klassen konden starten. Hij feliciteert de 
prijswinnaars met het behaalde resultaat. Het pk-driebanden werd dit jaar georganiseerd 
door bv de Naober en werd gespeeld bij de Tapperij in Ruurlo 1n de 1e klasse was de 
winnaar Tinus Doornberg in de 2e klasse Herman Lonink in de 3e klasse Gerrit Bosscher en 
in de 4e klasse Gertie Kok. Hij feliciteert alle winnaars met het behaalde resultaat.  
 
13. Uitreiking wisselbeker verenigingskampioenschap  
De voorzitter gaat naar de overkant van de tafel en maakt de uitslag bekend. 
1 BV Harfsen met 573 punten 



 

 
 

 

2 BV Langenbaergh 556 punten 
3 BV Smit 550 punten 
Hij overhandigt de bijbehorende wisselbeker aan Jacco Korenblik van de BV Harfsen en 
feliciteert allen met het behaalde resultaat. 
 
14. Pauze  
 
15. Huldiging jubilarissen. 
We hebben dit jaar 26 jubilarissen de volgende personen zij 25 jaar lid René Lammertink, 
André Manuel en Henk Potman van van Boonk, Rob ten Dam van Buddy’s, Peter Stokkers 
van Haverkamp Herman Lonink van Kruusweg, André Boswinkel, Henk Haverkate, 
Alexander Lubbers en Peter Masselink van Mölnhöfte , Gerrit Schreurs van Smit, Erwin 
Westendorp van Spoolder, Edwin Smit van Toornsmit en Jan Slaghuis van Whee. 
40 jaar lid zijn Christiaan Bomans van de Batse André Beuzel en Henk Scholten van Exel, 
Gerard Huisken en Hens Krabbenbos van Haverkamp, Gerard Boonk van Mölnhöfte en Jan 
Lodeweges van Vennebekken. 50 jaar lid zijn: Gerrit Haverkate van Buddy’s, Appie 
Nieuwenampsen van Exel, Albert Exterkate van Ster, Appie Landuwer en Wim v.d Berg van 
Kruusweg. De voorzitter roept eerst de 25-jarigen naar voren en feliciteert allen met hun 
25-jarig lidmaatschap en overhandigt ze de bijbehorende spel. Vervolgens worden de 40-
jarigen naar voren gehaald ook zij worden gefeliciteerd met hun 40-jarig lidmaatschap en 
aan hun wordt de zilveren speld uitgereikt. Hierna komen de 50-jarigen aan de beurt ook 
zij worden naar voren geroepen en door de voorzitter gefeliciteerd, zij krijgen de gouden 
speld uitgereikt en tevens de oorkonde behorende bij het 50-jarig lidmaatschap ook 
krijgen allen een bos bloemen, ook worden zij benoemd tot erelid en zijn voor de rest van 
hun leven vrijgesteld van contributie. 
 
16. Bestuursverkiezing. 
Aftredend en herkiesbaar Frits Berendsen 
Er zij geen tegenkandidaten binnengekomen zodat Frits Berendsen is herkozen. 
 
17. Benoeming competitieleiding. 
Henk Nieuwenampsen en Johan Meyer worden beide weer benoemd al competitieleider. 
 
18. Rondvraag. 
Gerard Hazewinkel geeft aan dat soms wel erg weinig ruimte is om te biljarten er ook erg 
veel lawaai is. De voorzitter zegt dat dit de verantwoording is van de thuisspelende 
vereniging en roept de verenigingen hierop toe te zien. 
BV Whee vraagt of de 3e 4e en 5e klasse weer gaan spelen zoals afgelopen seizoen. 
Henk Nieuwenampsen zegt dat dit gelijk blijft aan het afgelopen seizoen 
Tinus Doorberg vraagt of er nog iets is na het 50-jarig jubileum. De voorzitter zegt dat we 
hiervoor geen protocol hebben maar zegt toe dit in het bestuur te gaan bespreken of het 
nodig is om hierin een aanpassing te doen. 
Buddy’s vraagt of het mogelijk is om alle wedstrijden van de vereniging op locatie 
zichtbaar te krijgen op BiljartPoint. Roelof Wever geeft aan dit te gaan bespreken met 
BiljartPoint 
Haverkamp vraagt waarom speler 3 alleen de dubbel partij mag spelen. Henk geeft aan 
omdat deze speler tegen de no 4 van de andere partij speelt en het daarom de laagste 
speler is. 
Toornsmit vraagt of het mogelijk is om teams te verplichten om hun uitslag binnen 48 uur 
na de wedstrijd in te voeren ook vraagt hij zich af wat we nog met de wedstijdformulieren 
moeten. Henk geeft aan dat we dit volgens het reglement niet kunnen verplichten, wat 
betreft het invullen van het wedstrijdformulier het volgende mochten er problemen zijn of 



 

 
 

 

een vermoeden van fraude moeten wij de door beide partijen ondertekende 
wedstrijdformulieren ten alle tijden kunnen inzien.  
 
19. Sluiting. 
De voorzitter neemt nog eenmaal het woord en bedankt eenieder voor zijn inbreng en 
wenst allen een prettige vakantie en alvast een sportieve en succesvolle competitie. 
Hij vraagt de verenigingen om even langs de tafel te komen om de schrijfbokken af te 
halen. Hij sluit de vergadering om 21:45u.    
 


