
 
 

Notulen algemene ledenvergadering 11 juni 2019 bij de Zonnebloem 
 

De voorzitter opent de vergadering om 20:05 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 reglementswijzigingen betreffende de 
teamopgave, het verplaatsen van wedstrijden en de aanpassing betreffende het 
aantal dubbel in het nieuwe seizoen ontvangen. de betreffend pagina’s zijn bij 
binnenkomst aan de vertegenwoordigers van de verenigingen uitgereikt. 

 
De Libre competitie start op maandag 2 september 2019 
De winterstop is van 9 december 2019 tot 3 januari 2020 (6 januari weer beginnen) 
Driebanden begint op 30 april 2020 en eindigt op 29 mei 2020 

 

Het PK-driebanden van 2020 wordt georganiseerd door de biljartvereniging Harfsen 
en wordt gespeeld bij Hoeflo. We zoeken nog een locatie voor het PK-driebanden in 
2021. Hierop meldt de Groene Jager zich spontaan als organisator, zodat het PK 
driebanden in 2021 wordt gehouden bij de Groene Jager in Barchem. 

 
Er heeft zich een nieuwe vereniging aangemeld het betreft H2O uit Lochem. Henk 
en Gertie gaan binnenkort kijken of de vereniging voldoet aan onze eisen en indien 
dit het geval is gaan ze het komende seizoen meespelen. 

 

Het is al vaker meegedeeld maar de opgave van de teams kan vanaf nu alleen nog 
digitaal via de website van BB Logo. Hiervoor is een nieuw formulier ontwikkeld 
waarop tevens leden mutaties kunnen worden gemeld. Ook hebben we de datums 
van de inschrijving vastgezet. Libre competitie voor 1 juni. PK-driebanden voor 
1 november en driebanden competitie voor 1 december. 

 

Wij verzoeken alle verenigingssecretarissen nogmaals om de gegevens van alle 
leden in Biljartpoint te controleren. Vanaf het nieuwe seizoen kunnen alle leden 
dit zelf doen door een login aan te maken en te controleren of de gegevens 
kloppen, en deze indien nodig aan te passen. 

 

2. Gedenken ontvallen leden. 
Er wordt staande minuut stilte gehouden om de leden die ons het afgelopen jaar 

zijn ontvallen te gedenken. 
 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 12 juni 2018. 
De notulen zijn samen met de agenda en de uitnodiging toegezonden en staan ook 
vermeld op de website. 
In de vorige vergadering is gevraagd of er na het 50 jarig jubileum ook nog iets is 
voor leden die 60 jaar of meer lid zijn. We hebben dit in de bestuursvergadering 
besproken, we gaan de bestaande regeling niet veranderen, bij het 50 jarig 
lidmaatschap krijgen de leden de gouden speld met de bijbehorende oorkonde en 
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worden ze voor de rest van hun lidmaatschap vrijgesteld van het betalen van 
contributie. 
Ook werd in deze vergadering gevraagd of het mogelijk om alle wedstrijden van de 
vereniging op locatie zichtbaar te krijgen op Biljartpoint. Vanaf het nieuwe seizoen 
is dit mogelijk. 
Verder waren er geen op of aanmerkingen en worden de notulen onveranderd 

vastgesteld. 
 

4. Financieel jaarverslag. 

De penningmeester geeft uitleg over het financieel jaarverslag en over de 
verschillende posten hierna wordt gelijk de begroting voor het komende seizoen 
doorgenomen hierin is aan de uitgave kant en behoorlijke stijging dit heeft echter 
voor een groot deel te maken met de extra PK libre die dit seizoen wordt 
gehouden. Hierdoor hebben volgend jaar een ruim verlies, maar dit was al 
ingecalculeerd. Hierna neemt Stan Stevens namens de kas controle commissie het 
woord. Hij geeft aan dat de stukken gecontroleerd zijn en dat alles klopte en er 
keurig uitzag hij vraagt de vergadering een applaus voor de penningmeester die bij 
deze decharge wordt verleend. 

 
5. Voorstel en vaststelling contributie 2019/2020 
De contributie blijft gelijk aan dit seizoen en wordt bij deze vastgesteld. 

 

6. Verkiezing kascontrolecommissie. 
Lauwrens Jonker is aftredend voor hem in de plaats komt Bas Saaltink 
Hierdoor ziet de kascontrolecommissie er als volgt uit: 
Stan Stevens (Ster) heeft nog 1 jaar zitting 
Annet Nijmeijer (Molnhofte) heeft nog 2 jaar zitting 
Bas Saaltink (Baan) heeft nog 3 jaar zitting 

 
7. Binnengekomen stukken. 

Brief van de BV Exel of het verplicht is om een scorebord te gebruiken. Aangezien 
hierover niets in ons reglement staat en kan derhalve niet verplicht worden 
gesteld, wel vragen we de verenigingen die beschikken over een scorebord dit dan 
ook bij alle wedstrijden te gebruiken. 
Brief BV Molnhofte. Zij vragen of er bij reglement 1.4a opgegeven spelers een 
uitzondering gemaakt kan worden voor bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld, 
langdurige ziekte). De voorzitter geeft aan dat in dergelijke gevallen via de 
secretaris van de vereniging hiervoor een uitzondering kan worden gemaakt, dit in 
overleg met de competitieleider. Tevens vragen zij waar de extra week najaar 
vakantie vandaan komt eerder starten of een week langer doorspelen. De 
voorzitter antwoord dat deze extra week een verkorting van de winterstop is, deze 
begint een week later. 
Ook vragen zij of er gekeken kan worden dat een team niet meerdere jaren op rij 
de laatste wedstrijd vrij is en zodoende de hele avond thuis zit om te wachten wie 
er kampioen wordt. De competitieleider geeft aan dat hier in de toekomst rekening 
mee wordt gehouden. 



 

8. Evaluatie competitie indeling. 
BV de Batse wil graag in de derde, vierde en vijfde klasse weer gaan indelen op 
gemiddelde. De competitieleider geeft aan dat we hebben afgesproken de nieuwe 
opzet minimaal 3 jaar te handhaven hij geeft aan dat de reacties overwegend 
positief zijn en men het als een pluspunt ervaart om jaarlijks andere tegenstanders 
te treffen. Hij geeft aan dat als we weer naar het oude systeem gaan er weer 
meerder teams van 1 vereniging in dezelfde klasse komen en men jaarlijks dezelfde 
tegenstanders treft. Voor het komende seizoen blijft de huidige regeling van 
kracht. 
Henk Reurslag van Baan vraagt of het gelukt is alle 12 teams van Baan in 
verschillende klassen te plaatsen. De competitieleider geeft aan dat dit gaat 
lukken. 

 
9. Denktank Pk’s 
In de vorige vergadering hebben we aan gegeven dat we een denktank willen 
samenstellen om de Pk’s weer nieuw leven in te blazen. Deze is aan de slag gegaan 
en heeft plannen ontwikkeld om de komende 6 jaar om en om het pk libre en 
bandstoten te organiseren. Het grootste probleem was dat deze in het verleden 
samen liepen met de competitie driebanden. Om dit probleem te voorkomen 
hebben ze er voor gekozen om de Pk’s te houden in de najaar vakantie die hiervoor 
met 1 week verlengd wordt, in de eerste week zullen dan de voorronden worden 
gespeeld en in week 2 de finales. Ook willen zij nog enkele wijzigingen doorvoeren 
bij het Pk driebanden. Hoe dit er uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend 
maar we zullen de leden hierover tijdig informeren. 

 
10. Jaarverslag competitieleiding. 

Henk Nieuwenampsen geeft aan dat de competitie goed is verlopen er werd 35 keer 
gebruik gemaakt van een dubbelpartij hetgeen het verloop van de competitie ten 
goede kwam, daarom wordt het aantal dubbelpartijen voor het nieuwe seizoen 
gesteld op maximaal 3 per team. Ook werden er dit seizoen relatief weinig straffen 
uitgedeeld, in de meeste gevallen betrof het een verkeerde speelvolgorde, hij geeft 
aan om bij spelers die het gelijke aantal caramboles moeten maken in Biljartpoint 
de speelvolgorde te controleren. Hij feliciteert de betreffende teams met de 
gewonnen prijzen evenals de winnaars van het klassement meest waardevolle 
speler per klasse. 

 
Johan Meyer. Het Pk driebanden werd dit jaar georganiseerd door BV Baan, dit in 
verband met hun 50 jarig bestaan. Zowel de aankleding van de zaal als ook de 
organisatie was prima verzorgd er werd gespeeld in 4 klassen de winnaars van deze 
klassen waren 1e Klasse Haico Mengerink, 2e klasse Nick Kimmels, 3e klasse Frits 
Berendsen en 4e klasse Jan Kluppels. Hij feliciteert de winnaars. 
De driebanden competitie had dit jaar 6 klassen en is ook goed verlopen er waren 
nog al wat misverstanden over het maximaal aantal beurten omdat niet bij alle 
klassen vermeld stond. De winnaars van de competitie waren 1e klasse Bousema 2 
2e klasse Zonnebloem 2, 3e klasse Langenbaergh 1, 4e klasse Bousema 6, 5e klasse 
Laren 3 en 6e klasse Groene Jager 3. Johan feliciteert alle winnaars en wenst 
iedereen veel succes in het nieuwe seizoen. 
Jaarverslag van competitieleiders wordt hierbij goedgekeurd. 



 

11. Uitreiking wisselbeker verenigingskampioenschap. 
Hiervoor gaat de voorzitter naar de andere kant van de tafel, hij geeft aan dat het 
dit jaar een zeer spannend seizoen was en het verschil tussen no 1 en no 2 maar 1 
punt is. De stand is als volgt 1 Haverkamp 552 punten, 2 Kroon 551 punten en de 3e  

plaats was voor LBC met 546 punten. Hij overhandigd de beker aan Haverkamp en 
feliciteert iedereen met de behaalde prijs. 

 
12. Pauze 

 

13. Huldiging jubilarissen. 
Opnieuw begeeft de voorzitter zich naar de overkant van de tafel allereerst nodigt 
hij de jubilarissen die 25 jaar lid zijn van Logo naar voren te komen dit jaar zijn er 
17 leden die 25 jaar lid zijn. Het betreft de volgende leden. Bert Olden, 
Theo Lammers, Jan Warmelink, Gerard Hazewinkel, Bert Stegeman, 
Gerrit Stegeman, Gerrit Scholten, Hennie Boswinkel, Freddy Kwintenberg, 
Remco Landeweerd, Henk Elkink, Johan Smit, Harry Stegeman, Gerdy Alink, 
Richard Gebbink, Tonny Nijhof en Gerard van Aalst. De voorzitter feliciteert allen 
met hun 25 jarig jubileum en overhandigd hen de bronzen speld. 
Hierna zijn de 40 jarige jubilarissen aan de beurt, dit jaar hebben we maar 2 
leden die 40 jaar lid zijn. Dit zijn Dick Strookappe en Bert Hondorp. De voorzitter 
vraagt de beide heren naar de tafel te komen en feliciteert beiden met hun 40 
jarig lidmaatschap en overhandigd beiden de zilveren speld. 
Hierna komen de leden die 50 jaar lid zijn aan de beurt dit jaar hebben we 5 
jubilarissen. Jan Reef van Baan , Gerrit Holmer Harfsen , Jan Eertink Kruusweg , 
Dinant Nijland Smit/Haverkamp en Jan Brunekreef Ster/Whee. De voorzitter zegt 
het een geweldige prestatie te vinden, ik zelf ben pas 50 jaar geworden en jullie 
zijn al 50 jaar lid van de biljartbond. Hij vraagt de heren naar voren te komen, 
iedereen krijgt de gouden speld uitgereikt en tevens de oorkonde behorende bij 
het 50-jarig lidmaatschap ook spreekt hij de wens uit dat ze nog vele jaren in 
gezondheid hun sport mogen uit oefenen hierbij vrijgesteld van contributie, ook 
wordt aan alle jubilarissen een bos bloemen overhandigd, hij vraagt de vergadering 
om een groot applaus voor deze heren hetgeen spontaan volgt. 
Hierna richt de voorzitter het woord tot Johan Meyer hij bedankt hem voor zijn 
grote inzet voor zijn werk als competitieleider driebanden en organisator van het 
pk-driebanden hij zegt dit jaar voor het eerst zelf te hebben deelgenomen en was 
onder de indruk van wat er bij een dergelijke finale komt kijken en heeft gezien 
dat alles prima was geregeld, ook memoreerde hij dat in de vorige 
bestuursvergadering (waarbij Johan niet aanwezig was) is gesproken over een 
passend cadeau voor Johan. Gerard Boonk opperde dat als we iets bijzonders 
wilden doen we voor hem een koninklijke onderscheiding moeten aanvragen, de 
vergadering ging hiermee unaniem akkoord. De voorzitter zegt toe dit voor zijn 
rekening te nemen en start samen met Henk Nieuwenampsen dit traject op.de 
voorzitter zegt als er iets is wat ik nooit meer zal doen is het aanvragen van een 
koninklijke onderscheiding. Wat er allemaal aangeleverd moet worden en hoe 
vaak je contact met de gemeente hierover hebt, ook heb ik hierover contact 
gehad met de dochter van Johan. Want alles moest in het diepste geheim 
gebeuren. Op de dag van de uitreiking hebben we Johan met een smoes naar het 
gemeentehuis gelokt, we zagen hem en hij vroeg waarom wij hier waren we 
vertelden dat wij ook waren uitgenodigd maar ook niet wisten waarvoor, toen we 
de zaal binnenkwamen en Johan de burgemeester en alle familieleden zag zitten 
ging er een lampje branden. De burgemeester memoreerde aan alle 



 

Verdiensten voor de biljartsport maar ook aan de vele andere verdiensten hij 
riep Johan naar voren en benoemde hem tot lid in de orde van Oranje Nassau en 
overhandigde de bijbehorende versierselen en feliciteert hem met deze 
onderscheiding. Zichtbaar ontroerd bedankte Johan iedereen die eraan heeft 
bijgedragen dat hij deze onderscheiding in ontvangst mocht nemen.  
Na een daverend applaus van de vergadering vraagt de voorzitter Johan naar voren 
en bedankte hem voor de vele werkzaamheden voor de biljartbond en overhandigd 
hem een envelop met inhoud en een bos bloemen. Hierna nam Johan het woord hij 
bedankte iedereen voor de prettige samenwerking met name met zijn collega 
competitieleiders Henk Nieuwenampsen en Roelof Wever. Hij wenst Roelof veel 
succes als nieuwe competitieleider driebanden. Ook sprak hij de wens uit nog vele 
jaren actief te blijven als biljarter. 

 

14. Bestuursverkiezing. 
Aftredend en herkiesbaar: Gertie Beltman 
Aftredend en niet herkiesbaar: Roelof Wever 
Kandidaat nieuw bestuurslid: Johan Smit 
Er zijn niet tijdig tegenkandidaten binnengekomen zodat Gertie Beltman is 
herkozen als voorzitter. En nieuwgekozen als bestuurslid is Johan Smit. 

 

15. Benoeming competitieleiding 
Henk Nieuwenampsen en Roelof Wever worden benoemd als competitieleiding. 

 

16. Rondvraag. 
BV Laren vraagt waarom alleen de laagste speler de dubbelpartij mag spelen, Henk 
geeft aan dat de speler tegen de no 4 van de tegenpartij speelt, hij speelt zijn 
eigen partij tegen de no 3 en de dubbelpartij tegen de no 4 waarbij hij tegen de 
no 4 10% meer caramboles moet maken. De aantallen voor de dubbelpartij staan 
vermeld op biljartpoint. 
BV Bousema zij vragen of het mogelijk is om bij het pk-driebanden een aparte 
damespoule te maken. Roelof geeft aan dit te gaan onderzoeken of er hiervoor 
voldoende belangstelling is. Dit seizoen in eerste instantie proberen een 
hoofdklasse poule te vormen lukt dit niet dan proberen een dames poule te maken 
Eventueel om en om omdat je anders 6 biljarts nodig hebt. (erg kostbaar) 
BV Spoolder vraagt of het mogelijk is Biljartpoint via een app te ontvangen, Roelof 
geeft aan dat ze hier bij Biljartpoint mee bezig zijn. 
BV Batse. Zij vragen of er uitzonderingen zijn op regel 1.4a wat betreft aantal 
wedstrijden minimaal. De voorzitter zegt dat dit al is besproken bij de ingekomen 
stukken bij de brief van de Molnhofte en zegt dat er bij overmacht altijd een 
uitzondering kan worden gemaakt in overleg met de competitieleiding. 
BV Whee. Zij krijgen nog steeds een melding van Biljartpoint dat er nog een uitslag 
niet is ingevuld. Roelof zegt dat dit te maken heeft met een test die ze gedraaid 
hebben en dat dit nu verholpen moet zijn. 
BV LBC. Zij vragen of het mogelijk is om een tussentijdse vergadering te beleggen 
om een terugkoppeling naar de leden te doen over de voorstellen die op de 
ledenvergadering zijn gedaan. De voorzitter zegt dit eerst in het bestuur te willen 
bespreken. Ook geeft hij aan dat voorstellen of suggesties van de verenigingen voor 
1 april hunnen worden ingediend ze worden dan behandeld op de algemene 
ledenvergadering. 



 

17. Sluiting. 
De voorzitter neemt nogmaals 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 even langs de tafel te komen om de 
schrijfblokken voor het nieuwe seizoen op te halen. Hierna sluit hij om 21:45u de 
vergadering. 


