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Notulen Bestuursvergadering 22 juli 2020 

Aanwezig: Eric Binnenmars, Bert Kregmeier, Nienke Lehmann, Herman Kosse, Ben Hemmes en Nynke de 
Hoog-Kooistra.                                                                                                                                                          
Afwezig met kennisgeving: Margriet Schotkamp 

 
Agenda 

1. Opening:  
Eric opent de vergadering om 20:00 en verwelkomt zijn mede bestuursleden voor deze 
bestuursvergadering, Herman Kosse en Bert Kregmeier hebben laten weten iets later te zijn. 
 
Woord van de Voorzitter  
 
De onzekerheid waar we nu mee leven is onwerkelijk de coronacrisis maakt de laatste maanden 
duidelijk dat niet alles maakbaar is. Een harde waarheid waar we mee moeten leren omgaan. 
Hoe ingrijpend is het als jezelf of een naaste in je omgeving wordt geconfronteerd met een 
virus, waarvoor nog geen vaccin is.  
Wij wensen iedereen veel sterkte en kracht toe en hopen dat de mensen die nu nog ziek zijn 
snel beter zullen worden. 
 
Het is weer toegestaan om te biljarten in alle type lokaliteiten. Wat hebben we het gemist, 
ondertussen vinden steeds meer leden de weg naar de biljartzaal terug. Dat de lokaliteiten en 
verenigingen er alles aan hebben gedaan (en nog doen) om aan de maatregelen te voldoen, is 
lovenswaardig en schept vertrouwen. Maar we moeten blijven opletten en op elkaar blijven 
passen, want Covid-19 is niet weg het waart nog overal rond en op veel plekken in de wereld 
nog in toenemende mate. 
 
Daarom ook de oproep om  nog steeds de regels in acht te nemen.  
- Blijf thuis bij klachten en laat u zo snel mogelijk testen. 
- Houd zo ie zo 1.5 m afstand  
- Was regelmatig  je handen 
- Volg ook de richtlijnen die de lokaliteiten hebben opgesteld voor het veilig kunnen biljarten. 
Als bestuur houden wij de richtlijnen van het RIVM aan. 
 
Het speelseizoen 2019-2020 is abrupt beëindigt, gelukkig was het grootste gedeelte al gespeeld, 
maar we hadden graag met alle teams en spelers alle wedstrijden tot de NK’s en de Landsfinale 
aan toe uit willen spelen. Ondanks dat we ervan baalden dat dit niet het geval was hebben we 
over het algemeen allen maar reacties van begrip gekregen van onze leden. Dit geeft steun en 
vertrouwen voor de toekomst. 
 
Inmiddels is de inschrijving en zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen weer in volle 
gang. Hierbij gaan we uit van de informatie en situatie die momenteel geldt. En dat is: biljarten 
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kan en mag weer met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen en richtlijnen. Volg deze dus 
ook op. 
 
Risico van een tweede golf.  Hoe moet het als de situatie weer gaat verslechteren. 
Wij als bestuur nemen nu nog geen standpunt in wat te doen als een tweede golf zou leiden tot 
een (tijdelijk) stopzetten en/of niet doorgaan van competities en PK wedstrijden.  
Waarschijnlijk kunnen er plaatselijke Lockdowns komen maar omdat dat niet zeker is en hoe het 
er verder uit gaat zien is het zo goed als onmogelijk om daar nu in dit stadium een beleid voor te 
ontwikkelen.  
 
Elk district zal zijn eigen besluiten/beslissingen moeten nemen in deze kwestie. Maar de KNBB 
zal de maatregelen van het RIVM en de overheid moeten opvolgen. Dan worden er beslissingen 
genomen door de KNBB en de districten over de gevolgen van het onderbreken van de 
competitie en pk wedstrijden en coulance met het verzetten van wedstrijden of eventueel 
stopzetten van kampioenschappen en competities. 
 
Ik wil namens het bestuur iedereen bedanken (leden, bestuurders, verenigingen en lokaliteiten) 
voor het begrip, inzet, flexibiliteit, vertrouwen en betrokkenheid die zij hebben gegeven de 
afgelopen onwerkelijke periode. 
We zien er naar uit om na de zomer met elkaar het nieuwe seizoen in te gaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
Eric Binnenmars, Voorzitter KNBB- NOO 
 

2. Mededelingen: 
- Algemene ledenvergadering van KVC van 4 juli 2020 om 10:30 bij Dorpshuis de twee marken te 

Maarn met 1 afgevaardigde per district.  
* Bert Kregmeier zou namens ons district gaan maar was op het laatste moment verhinderd. 
 

3. Notulen bestuursvergadering d.d. 3-6-2020: 
 goed gekeurd en worden zo spoedig mogelijk op de site geplaatst 
 

4. Secretariaat: 
 

4a.  Ingekomen stukken: 
  - 18 juli email van Henk van Dooren die bied zijn hulp aan voor het schaduwdraaien competitie 

in BiljartProf 
* reactie terug gestuurd dat Eric Binnenmars contact met hem opneemt omdat hij gaat 

schaduwdraaien in Biljartprof. 
   We gaan schaduw draaien in Biljartprof zodat we voor volgend seizoen ook de competitie 

moyennes in biljartprof hebben staan dit i.v.m. invoeren van de pk spelers zodat alle 
moyennes van de speler gekoppeld zijn aan elkaar. 

- 11 juli Richard Kuiper: update van adressenlijst NON 
- 2 juli email Willem La Riviere: Corona update 
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4b.  Afspraken/besluiten/actielijst 2019-2020 
- afspraken lijst is aangepast aan het nieuwe seizoen. 
-Scholing voor vereniging secretarissen gaat er nog wel komen. 
 

5. District competitie: wedstrijdleider competitie 
- Competitie formulier: Nienke Lehmann zal alle verenigingen berichten wanneer de 

aanmeldingen voor het seizoen 2020-2021 verstuurd dienen te worden. Inschrijving tot 15 juli 
2020 

 * Ons Café, De Planeet, d’Oale Delle en de Beuk hebben nog geen opgave formulier 
opgestuurd. 

* Er worden nog oude formulieren gebruikt, Nienke Lehmann gaat desbetreffende secretarissen 
mailen om toch het nieuwe opgave formulier te gaan gebruiken. 

* Er hebben zich voor het seizoen 2020-2021 142 teams opgegeven te weten  
   A  :   4 teams, 
   B1: 12 teams, spelen 1 hele competitie  
   B2: 15 teams, spelen 1 hele competitie 
   C1:   7  teams, spelen dubbele competitie 
   C2: 23 teams,  komen 2 poules, 1 van 9 teams speelt 1 ½ competitie en 1 van 14 teams die 1 

hele competitie speelt 
   C3: 56 teams,  komen 4 poules van 14 teams die 1 hele competitie spelen 
   C4 A : 15 teams, spelen 1 hele competitie (3 spelers) 
   C4 B : 10 teams,  spelen 1 1/2 competitie  (4 spelers) 
 * Nienke Lehmann en Herman Kosse maken de poule indeling en sturen die naar Biljartpoint 

om de competitie klaar te maken 
- C-3 word komend seizoen alleen nog met 3 spelers gespeeld. In de C-4 kan er nog wel met 4 

spelers gespeeld worden. 
- Vereniging secretarissen zullen zelf de spelers in moeten voeren bij de teams 
- Eind moyenne 2019-2020 is begin moyenne 2020-2021 
 

6. Persoonlijke kampioenschappen: Wedstrijdleider PK 
-  Mochten er nog aanmeldingen zijn dan gaat dit via Ben Hemmes 
-  Er doen zich nog een paar problemen voor bij het invoeren van een speler, Ben zoekt contact 

met Pet Verhaar om hem daarbij te helpen. 
- Secretaris nodigt Piet Verhaar een keer uit om Ben Hemmes, Nynke de Hoog en Eric 

Binnenmars te ondersteunen bij het programma. 
- de uitnodigingen worden door het systeem gestuurd. 
- wedstrijdkalender voor finales zijn eveneens verwerkt in BiljartProf 
-  PK voorronden we zullen ook locaties met eventueel 1 tafel benaderen om voorronden te 

houden  
 

7. Arbitrage: Arbiter Coördinator 
- Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. 
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8. Financiën: Penningmeester 
- kleine wijziging in de begroting i.v.m. de coronacrisis 

- 1 augustus is de peildatum voor het aantal leden. In 2019-2020 waren dat +/- 600 leden. 
 

9. Wat verder ter tafel komt 
- De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op Dinsdag 1 september om 20:00 in 
gebouw de Hoogenweg te Hoogenweg. 
In verband met de coronamaatregelen zullen we eenmalig afwijken van de statutaire 
verplichting en zal er 1 stemgerechtigde afvaardiging per vereniging worden uitgenodigd. 
- Ook van het Kampioensteam Het Punt zal alleen de teamleider uitgenodigd worden. 
- Peter Timmer wordt uitgenodigd i.v.m. zijn afscheid als wedstrijdleider PK  
 

10. Rondvraag 
-Er waren geen vragen voor de rondvraag 
 

11. Sluiting. 
Voorzitter sloot om 21:45 de vergadering. 

 
Met vriendelijke groet, 
Nynke de Hoog-Kooistra, secretaris KNBB-NOO 
 
Bijlage 1: Besluiten afsprakenlijst KNBB-NOO 2020-2021, Bijlage 2: Indeling prijsuitreiking finales 
 
Volgende vergadering:  
 
Algemene ledenvergadering KNBB-NOO: Dinsdag 1 sept 2020 20:00 bij Gebouw de Hoogenweg 

Notulen opgemaakt door secretaris KNBB-NOO Nynke de Hoog-Kooistra  op 12-6-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Nynkesecr@knbb-noo.com
http://www.knbb-noo.com/


                                                                                        
                                

Secretariaat KNBB- District Noord Oost Overijssel: 
          Nachtegaalstraat 3, 7701 VK Dedemsvaart         Tel: 0523-612088 / b.g.g. na 13:00 06-43962694                                                                   
          Email: Nynkesecr@knbb-noo.com                         Website: www.knbb-noo.com  

 

K.v.K. Oost Nederland (Zwolle) nr.:40060920   
ING Betaalrekening: 38 45 421 t.n.v. District N.O.Overijssel KNBB te Coevorden 

Besluiten/Afspraken/Actie lijst bestuursvergaderingen KNBB-NOO 2020-2021 
Door Bert Kregmeier, Erik Binnenmars, Herman Kosse, Ben Hemmes, Margriet Schotkamp, Nienke 

Lehmann-Schutte en Nynke de Hoog-Kooistra. 

Afspraken en Acties 

Nr Datum Afspraak Actie Wie 

1 Aug 
2020 

PK Bekers Bekers uitzoeken voor Persoonlijke 
Kampioenschappen 

Ben/ Bert 

2 sept 
2020 

Scholing secretarissen 
Biljartprof 

Gaat door moet nog datum voor gepland 
worden 

bestuur 

3 Sept/ 
Okt 
2019 

Arbiter cursus 
(zijn er mee bezig) 

Opzetten van arbiter cursus / opfris cursus Margriet 

4 Jan 
2021 

Team Bekers Bekers uitzoeken voor teamcompetitie 
 

Herman/Nienke 

5 Jan 
2021 

Etentje Bestuur Etentje bestuur regelen Nienke 

6 Jan 
2021 

Locatie voor de algemene 
ledenvergadering 

Offertes aanvragen bij De Beuk, Mulder, 
Veenlust d’Oale Delle, Hoogenweg 

Nynke 

7 Febr 
2021 

Competitie formulier competitie formulier Bert 

8 Maart 
2021 

Verdeling maken Verdeling maken afvaardiging teamfinales + 
bekers 

Herman/Nienke 

9 April 
2021 

Algemene 
ledenvergadering 

Mei Bloemen regelen aantal Nynke 

10  
 

   

 
Besluitenlijst 

Nr Besluit Datum 

1 Postuum Ere Lid Hennie Schonewille 20-3-2019 

2 Acties/ besluiten blijven 2 jaar staan 10-7-2019 

3 Er komen per klasse wisselbekers en een herinnering beker 11-9-2019 

4   

5   

 
Agenda punten volgend overleg 

Datum agendapunt 

11-3-2020 Voorstel ALV arbitrage district finales door verenigingen regelen  

8-1-2020 Arbitrage NK ’s: Hoe deze regelen en hoe zit het met de vergoeding hiervan. 

7-7-2020 Vaststellen vergader datums seizoen 2020-2021 
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Bijlage: Indeling prijsuitreiking PK finales 2020-2021 

 
 
 
 
 
 
 

    Datum Afgevaardigde Datum Afgevaardigde Datum Afgevaardigde 

Spelsoort Klasse District Finale District bestuur gewest Finale District bestuur NK Finale District bestuur 

Driebanden klein 3de klasse 
 
 

     

Libre 4de klasse 
 
 

     

Driebanden klein 2de klasse 
 
 

     

Driebanden klein Hfd klasse 
      

Libre 3de klasse 
 
 

     

Driebanden klein 1ste klasse 
      

Libre 2de klasse 
      

Driebanden 
groot 1ste klasse 

       

Libre Dames 
(interv.) 2de klasse 

      

Bandstoten 3de klasse 
      

Libre 1ste klasse 
      

Libre Hd klasse 
      

Bandstoten 2de klasse 
      

Bandstoten 1ste klasse 
      

Libre 
Extra 
 

      

Bandstoten hfd 
      

Driebanden 
groot hfd klasse 

      

Kader 38/2 3de klasse 
      

 

Driebanden klein 
Rolstoelspelers  
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Afvaardiging voor Team finales 

 

 
 

 
 

 
speeldatum District finale / beslissing 

wedstrijd 
speeldatum Tussenronde Gewest speeldatum Finale gewest 

A Klasse 
  

 
 mei   mei  

B-1 Driebanden 
  

 
 mei   mei  

B-2 Driebanden 
  

 
 mei   mei  

C-1 Libre 
  

 
 mei   mei  

C-2 Libre 
Ma … april 
Carambole 

  mei   mei  

C-3 Libre 
Zat … april 
Padberg 

Wedstrijdleider Johan Kroes 
 

 mei   mei  

C-4 Libre 
Ma ….april 
Phoenix 

  mei   mei  

Dames 
  

 
 mei   mei  

mailto:Nynkesecr@knbb-noo.com
http://www.knbb-noo.com/

