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Notulen Algemene ledenvergadering KNBB-NOO 10 mei 2022 gehouden bij De Beuk te Den Ham 
 

• Afwezig met Kennisgeving: Zwartemeer, De Pomerans, wedstrijdleider competitie Nienke Lehmann 
en Nederlands kampioen Willem Asteleijner  

• Afwezig: De Kalkwieke 
 

 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:05 en verwelkomt alle verenigingsafgevaardigden uit het district 
NOO, zijn mede bestuursleden en in het bijzonder Lid van verdienste Lucas Krale, de kampioenen: 
Nederlands kampioen Angelo de Weerd en Jan August Minke en de leden van de kascontrole commissie. 
Voorzitter bedankt alle lokaal houders voor het beschikbaar stellen van hun lokaliteit.  
 
Voorzitter verzoekt de vergadering om indien mogelijk te gaan staan om diegenen te herdenken met een 
minuut stilte die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 

• Er één verenigingen afwezig zonder kennisgeving te weten: de Kalkwieke 
* Indien uw vereniging verstek laat gaan wordt een administratieve heffing € 81,00 (drie maal de 
bondscontributie van € 27,00 in 2014) in rekening gebracht. 

• Twee verenigingen hebben zich schriftelijk of telefonisch voor de vergadering afgemeld, te weten: 
De Pomerans en Zwartemeer 
 

2. Ingekomen brieven / mededelingen  

• Organisatie ALV KNBB-NOO: Het bestuur heeft tijdens de bestuursvergadering van 16 maart 2022 
een besluit genomen om de Algemene ledenvergadering van het district roulerend te gaan 
organiseren bij een van de grote bij het district aangesloten commerciële locaties zolang ze lid zijn 
van het district. Deze organiserende locatie brengt dan op verzoek van secretaris een kosten 
beraming uit. Organiserende locatie in 2022 De Beuk, 2023 Zaal Mulder, 2024 Veenlust , 2025 De 
Beuk enz. 

• Mutaties in de leden administratie: Willen de verenigingen secretarissen er op letten dat wanneer 
een lid overleden is dit zo spoedig mogelijk bij de ledenadministratie van de KNBB bekend is. Dit om 
te voorkomen dat nabestaanden later nog berichten/telefoontjes krijgen wanneer iemand al is 
overleden. 

• Nieuwe ledenadministratie: Verenigingen die het district geen toestemming hebben gegeven om 
iets te veranderen in de ledenadministratie kunnen de district secretaris toe voegen als 
ledenadministrateur, dit kan door een mail te sturen naar la@knbb.nl en dan vermelden dat ze 
214829 Nynke de Hoog-Kooistra (district secretaris) willen toevoegen als ledenadministrateur aan 
hun vereniging. 
Wijzigingen die district secretaris aanbrengt in de leden administratie van de vereniging zal altijd in 
overleg met secretaris van vereniging zijn of desbetreffende speler en terug worden gekoppeld naar 
de vereniging secretaris.  
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Nieuwe leden administratie: Mijnknbb.nl eerste keer inloggen met bondsnummer en dan nieuw 
wachtwoord aanvragen. 

• Mail 4 mei van Juliette Kuipers (Phoenix): wordt bij agendapunt 10 Rondvraag beantwoord. 
 

3. Notulen ledenvergadering 14 september 2021  

• Notulen zijn opgemaakt door secretaris KNBB-NOO Nynke de Hoog-Kooistra en Ben Hemmes 
wedstrijdleider PK en 2e secretaris KNBB-NOO 

• Er zijn geen op- en aanmerkingen op de notulen van 14 september 2021 die worden daarop 
goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter. 
 

4. Huldiging kampioenen door wedstrijdleiding PK Ben Hemmes 
Voorzitter is heel tevreden over de resultaten die dit seizoen tot nu toe door de spelers behaald zijn. 
Tot nu toe zijn er 5 gewestelijk kampioenen en 4 Nederlands kampioenen. 

• Angelo de Weerd: Nederlands kampioen driebanden-klein 3e klasse. 

• Willem Asteleijner: Nederlands kampioen Libre-klein 3e klasse. ( hij zal op een ander moment 
gehuldigd worden door wedstrijdleider PK) 

• Eric Binnenmars: Nederlands kampioen Libre-klein 1e klasse. 

• Jan August Minke: Nederlands kampioen Libre-klein extra klasse. 
De Nederlands kampioenen krijgen een herinnering bokaal en een bos bloemen overhandigt 

 
5. Verslag kascommissie  

Biljartvereniging “De Kromme Keu” uit Hoogeveen en “Wapen van Vriezenveen ” uit Vriezenveen. 
Dhr. Willy Kastermans van Het Wapen van Vriezenveen nam het woord en gaf aan dat de 
penningmeester alles op orde had en complimenteerde de penningmeester hierna verleende hij de 
penningmeester namens de kascontrole commissie decharge, wat door de vergadering met applaus 
werd ondersteund. 
 

6. Zoals vastgelegd tijdens de ledenvergadering van 2010 wordt de opvolging geregeld door alfabetische 
volgorde. 

• Naast biljartvereniging “Wapen van Vriezenveen ” uit Vriezenveen zal als opvolging van 
biljartvereniging “De Pomerans” uit Hardenberg zal in 2023 het volgende lid voor de kascommissie 
leveren. 
 

7. Financieel verslag 2021 en begroting 2022  
a. Financieel verslag 2021 
b. Begroting 2022 

• Verslag is wat later verzonden dan gebruikelijk. Penningmeester vraagt op er nog vragen zijn naar 
aanleiding van zijn verslag en begroting. Er zijn geen vragen en opmerkingen vanuit de vergadering. 

• Hierop bedankt de penningmeester de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen. 
 

Pauze 
 

8. District competitie 2021-2022 
a. Verslag wedstrijdleiders competitie  door wedstrijdleider Competitie Nienke Lehmann en Herman 

Kosse 
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De competitie was door de corona een beetje rommelig hierdoor moesten er op het laatst nog allerlei 
wedstrijden verzet en ingehaald worden. 

• A klasse is Carambole 7 District kampioen Carambole 7 geworden en die spelen in het gewest in 
poule 2 Berkel en Singel in Lochem. (22 mei) 

• B-1 Klasse is nog niet bekend wie District kampioen word het is daar nog spannend daar gaat het 
nog tussen de eerste 5. Er zijn twee afgevaardigden. De nr 1 gaat naar poule 2 en de nr 2 naar poule 
1 (21 mei) 

• B-2 is het ook nog niet bekend wie District kampioen is het gaat daar tussen Ons Café 2 en De 
Klaampe 1. Daar gaan 3 afgevaardigden heen de nummer 1 gaat naar poule 2, de nummer 2 gaat 
naar poule 3 en de nummer 3 gaat naar poule 1. (21 mei) 

• C-1 is  District kampioen Mans Genoeg 5 en Padberg 1 is 2e geworden. Hier zijn 2 afgevaardigden de 
nummer 1 gaat naar poule 2 de nummer 2 gaat naar poule 3. (21 mei) 

• C-2  is Veenlust 1 poule winnaar geworden in de A Poule de nummer 2 was ’t Aahoes 1 en in de B 
poule werd Padberg 2 poule winnaar de nummer 2 was de Viersprong 8. Na de beslissing wedstrijd 
van 9 mei is District kampioen Padberg 2, nr 2 Veenlust 1, nr 3 de Viersprong 8 en ’t Aahoes 1 werd 
vierde en valt daardoor af. (21 mei) 

• C-3 waren de poule winnaars Ons Café 1, de Herberg 2, De Heugte en De Scholle 4. Doordat de 
nummer 1 en 2 in de C3 C poule niet konden mocht Hoogenweg 2 de kruisfinale spelen afgelopen 
zaterdag in Dedemsvaart. District kampioen Ons Cafe 1 en speelt de gewestelijke ronde in 
Dedemsvaart, Hoogenweg 2 werd 2e en gaat naar Woldendorp en De Scholle 4 werd 3e en gaat naar 
Kampen. (21 mei) 

• C-4 zijn poule winnaars geworden Het Punt 5 en Zwartemeer 3, nummers 2 werden Harwig 4 en 
Veenlust 2. Op maandag 9 mei werd de beslissing wedstrijd gespeelt hier werd District kampioen 
Zwartemeer 3 en speelt daardoor de gewestelijke ronde in Den Ham eveneens als de nummer 4 
Harwig 4, de nummer 2 Het Punt gaat naar Winschoten en de nummer 3 Veenlust 2 speelt in 
Vollenhove. (21 mei) 

• Damesbeker competitie worden gespeeld op zondag 22 mei teams staan eveneens op de site van 
het district in welke poule ze zijn ingedeeld. 
 

• Op de site bij district competitie staat vermeld wanneer en waar de teams heen moeten. 
Ook staan hierbij de locatie gegevens en de naam van contactpersoon vermeld. 

• Teams dienen voldoende mensen mee te nemen  voor de arbitrage tijdens de vervolg rondes. Deze 
worden namelijk niet door de organiserende verenigingen geregeld. 

Wedstrijdleider Herman Kosse wenst namens het district iedereen veel succes in de vervolg rondes. 
 
b. Verslag persoonlijke kampioenschappen door wedstrijdleider PK Ben Hemmes 

• Verslag Wlpk seizoen 2021- 2022. 

2 jaar geleden is besloten om bij wijze van proef in alle klassen op districtsniveau met het 

intervalsysteem te spelen. Na deze 2 jaar zal er een evaluatie plaatsvinden om te kijken of het aantal 

deelnemers aan de pk’s is toegenomen. 
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Als dat zo is zal het intervalsysteem blijven, loopt het deelnemers aantal aan de pk’s drastisch terug 

zal er weer via het oude systeem met vaste aantallen caramboles gespeeld gaan worden. 

- Aanvulling van Bert Kregmeier: dan zal het waarschijnlijk zo zijn dat alle klassen tot de 2 klasse op 

basis van interval gespeeld worden daarboven zal dan met vaste aantallen gespeelt worden. 

• Op 1 maart 2022 is er door Breedtesport Carambole ( Piet Verschure) een mail gestuurd naar o.a. de 

wlpk van de districten, met de mededeling dat binnenkort alle spelers van de avondcompetitie de 

enquête m.b.t. het intervalsysteem toegestuurd krijgen met het verzoek deze in te vullen. 

Tevens werd gevraagd hoe de wedstrijdleiders in het land hierover denken, omdat die volgens de 

KNBB goed kunnen inschatten wat er onder de biljarters leeft m.b.t. de intervallen. 

• Er zijn dit jaar door de corona perikelen helaas niet alle pk’s gespeeld, het onderdeel Bandstoten is 

geheel gecanceld.  

Ook zijn de pk’s gespeeld via het programma Biljartprof, dit was geen succes, het systeem rammelt 

aan alle kanten. 

• Ondanks de problemen met Biljartprof zijn we er met zijn allen toch in geslaagd om de pk’s die wel 

konden doorgaan te laten spelen. 

Ik wil dan ook de organiserende verenigingen van de voorrondes en de finales hartelijk bedanken 

voor hun medewerking en hoop ook volgend jaar weer een beroep op jullie te kunnen doen, want 

alleen samen kunnen we dit. 

• Er is door de KNBB bij monde van Piet Verhaar mede gedeeld dat men druk doende is het 

programma aan te passen cq opnieuw te programmeren zodat we het nieuwe seizoen hiermee goed 

kunnen werken. Ik heb Piet maandag 9 mei nog gemaild met de vraag hoever het er nu mee stond, 

later deze week gaan ze met een kleine groep het programma testen voor zover het nu gereed is.  

 

Dit seizoen zijn er van ons district veel kampioenen gehuldigd hierbij een overzicht van de 

kampioenen tot nog toe 10 mei 2022. 

• 3 bnd klein 3e klasse 

Districtskampioen Erik Roenhorst de Kroeg 

Gewestelijk kampioen en Nederlands Kampioen Angelo de Weerd de Kromme Keu 

• 3 bnd klein 2e klasse 

Districtskampioen  Bert Kregmeier  Phoenix 

• 3 bnd klein 1e klasse  

Districtskampioen John Luc Hutten  Mans Genoeg 

• 3 bnd groot 1e klasse. 

Districtskampioen  Albert Kamphuis  Harwig 

Gewestelijk kampioen  Jetty Beersma Mans Genoeg 

Albert Kamphuis 2e deze gaat naar NK op 21 en 22 mei 

• 3 bnd groot overg.klasse. 

Geen district wedstrijden. 

Gewestelijk kampioen  John Luc Hutten  Mans Genoeg naar NK 20/22 mei 
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• Libre kl. 4e klasse. 

Districtskampioen  Ilona Korenromp   Harwig en 2e bij Gewest 

• Libre kl. 3e klasse 

Districtskampioen  Hans van Engelen  de Carambole 

Gewestelijk kampioen en Nederlands  kampioen   Wim Asteleiner, t Aahoes 

• Libre kl. 2e klasse 

Districtskampioen  Henk Mager de Carambole 

• Libre kl. 1e klasse 

Districts-, Gewestelijk- en Nederlands kampioen    Eric Binnenmars   Mans Genoeg 

• Libre  dames open. 

Districtskampioen  Joyce Klunder  de Carambole. 

• Libre Kl. Extra klasse 

Nederlands kampioen  Jan August  Minke. 

c. Verslag arbitercoördinator door Margriet Schotkamp 

• We hebben momenteel nog maar een klein aantal actieve arbiters binnen ons district. Deze hebben 
het heel druk gehad afgelopen seizoen, echter zitten hier ook arbiters bij die rondom de 80 jaar zijn. 

• Daarom ook het verzoek aan alle vereniging die PK Spelers hebben lever minimaal 1 arbiter aan het 
district om de arbitercursus te gaan volgen om zo de bestaande arbiters te ontlasten.  
Bijna iedere vereniging heeft wel spelers die meedoen aan de persoonlijke kampioenschappen zo 
verdeel je de belasting van de bestaande arbiters. 

• In September start er een nieuwe arbiter cursus. Aanmelden kan bij arbiter coördinator Margriet 
Schotkamp of via 1 van de overige district bestuursleden. 
 

9. Bestuur verkiezing  
a. Nynke de Hoog-Kooistra: Secretaris aftredend doch herkiesbaar  
b. Nienke Lehmann: Wedstrijdleider competitie C-2-C-3 en C-4 klasse aftredend doch herkiesbaar. 

• Er hebben zich voor beide functies geen tegenkandidaten gemeld hierdoor worden zowel Nienke 
Lehmann als Nienke de Hoog-Kooistra herkozen. Dit wordt met applaus door de vergadering 
bekrachtigd. 

 
10. Rondvraag: 

Alleen schriftelijk ingediende vragen worden behandeld, deze voor 1 mei 2022 
 Aanleveren via post of e-mail bij de secretaris van het district onder vermelding van rondvraag ALV 10 

mei 2022. Het e-mail adres is Nynkesecr@knbb-noo.com  
 

• Mail 4 mei van Juliette Kuipers (Phoenix): Betreft fouten die zijn gemaakt bij de gewestelijke finale 
dames libre-klein tot 2e klasse. Hier is en verkeerde kampioen aangewezen doordat er verkeerde 
informatie is verstrekt aan de organiserende vereniging mede door gewestelijke pk wedstrijdleider.  
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- Dit is onder beheer van de KNBB dus het is even afwachten wat het Gewest/KNBB hiermee gaat 
beslissen. 

Verder waren er geen vragen voor de rond 
 

• Opgaves Seizoen 2022-2023 

• De opgaven voor het nieuwe Competitie seizoen 2022-2023 kunnen voor 30 juni ingeleverd worden 
bij wedstrijdleider competitie Herman Kosse via mail Hermanwlcomp@knbb-noo.com . De 
formulieren hiervoor komen op de site te staan van het district bij district competitie. 

• De opgaven voor het nieuwe PK seizoen 2022-2023 kunnen voor 30 juni ingeleverd worden bij 
wedstrijdleider PK Ben Hemmes via mail Hemmesben@gmail.com De formulieren hiervoor komen 
nog op de site te staan van het district bij Persoonlijke Kampioenschappen. 

• Vanaf 20 mei zullen deze nieuwe formulieren op de site actueel zijn. 
 

11. Sluiting: 
Voorzitter wenst iedereen een goede terugreis en een mooie zomer / vakantie toe en hoopt ieder weer 
in september terug te zien bij de start van het nieuwe competitie seizoen. 
Voorzitter sluit om 20:55 de vergadering. 

 
Dedemsvaart 11 mei 2022  

Notulen opgesteld door: N.de Hoog-Kooistra, secretaris KNBB-NOO. 
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