
 

 
 

 

VERSLAG  ALGEMENE LEDEN VERGADERING DISTRICT KEMPENLAND 

 

Maandag 24 augustus 2020, Partycentrum Den Heuvel te Mierlo  

 

 

1. OPENING DOOR DE VOORZITTER  
- Welkom aan iedereen, in het bijzonder de leden van verdiensten.  
- We houden een minuut stilte om de overleden leden te gedenken. Tijdens deze vergadering 

herdenken wij de overledenen van het afgelopen seizoen: Bernhard Verstraaten,  
Lars van de Mortel, Jan Rooymans, Sjef van Sambeeck, Wim van Wanrooy, Albert de Weerd,  
Johnny Meijer, Theo Knook, Wil Hendrickx, Luppo Korte, Simon Pattiata, Wim Wellens en 
Henk Stuyver.  
 

- De presentielijst wordt doorgenomen. 

• Afwezig met kennisgeving: BvD, de Mert, Hotel Steensel, BV Vios, Drie Eiken, Groene 
Ridders, De Keu, La Carambole 2012, de Molen, Nooit Volleerd en Poedelvrees. 

• Afwezig zonder kennisgeving: ’t Caves en Na Arbeid Sport.  

• Van het bestuur zijn aanwezig: Ad van Mol (voorzitter), Maria Blom (pk-wedstrijdleider) 
en Jos van Tilborg (penningmeester). Eveneens is aanwezig kandidaat secretaris Arno van 
Zeeland. 

• Van het bestuur zijn afwezig: Rinus Vorstenbosch (Competitieleider) en Hans Smetsers 
(secretaris a.i.). 

 
- Voor deze vergadering zijn enkele mensen speciaal uitgenodigd. Dat zijn de Nederlands 

kampioenen van het afgelopen seizoen Joep van Wersch (Poedelvrees) in de 4e klasse libre 
en Benny Smits (DAB) hoofdklasse 3 banden. Helaas waren beide heren afwezig.  
De bijbehorende oorkonde krijgen zij op het huisadres. 

- En vier arbiters die al 25 jaar of meer in functie zijn. Truus Davelaar, Wil Kanen, Anneke Klink 
en Frans Mollen worden door de voorzitter gefeliciteerd en benoemd tot Lid van Verdienste 
met een oorkonde en een bijbehorende zilverenspeld. Helaas hebben Anneke en Frans 
besloten om te stoppen met het arbitreren bij KVC-wedstrijden. 

 
9. BESTUURLIJKE ZAKEN (dit agendapunt is naar voren gehaald). 

- Onze vorig jaar afgetreden secretaris, Hans Smetsers, kan helaas niet aanwezig zijn. Na een 
korte introductie gaat de vergadering akkoord met de benoeming van Arno van Zeeland als 
zijn opvolger.  

- Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar de penningmeester (Jos van Tilborg) en de 
vicevoorzitter (vacature/niet benoemd) aftredend. Jos van Tilborg is herkiesbaar en wordt 
voor een volgende periode benoemd door de vergadering. Het bestuur overlegt intern nog 
wie de functie van vicevoorzitter gaat invullen (naast zijn eigen functie). Eventuele 
kandidaten, die een bestuursfunctie ambiëren kunnen zich melden. 
 

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN  
2.1. Het in april geplande overleg met teamleiders en secretarissen is niet doorgegaan.  

Als alternatief heeft het bestuur het ‘overleg’ per digitale post afgewikkeld. 



2.2. E-mailbericht van Jac van den Heuvel betreft risico biljarten in het kader van Corona.  
Te behandelen onder punt 3. 

2.3. E-mailbericht van Piet Smits (DAB), betreft het voorstel geen arbiter aan het biljart in het 
kader van Corona. Te behandelen onder punt 3. 

2.4. E-mailbericht van Wim Bartholomeus (De Poedels) betreft risico en biljarten in het kader 
van Corona. Te behandelen onder punt 3. 

2.5. Ingezonden brief van Peter Kreijveld (Vrijthof) betreft roken. Te behandelen in de 
rondvraag. 

2.6. Aandacht voor de website; allerlei berichten en altijd de laatste update van de KNBB- 
Coronamaatregelen zijn te vinden onder: www.knbb-kempenland.nl  

2.7. Een demo van het pk-programma van de website kan helaas niet worden getoond omdat 
de techniek (wifi) ons in de steek liet. 
 

3. CORONA-OMSTANDIGHEDEN EN PROTOCOL KNBB 

- De biljartsport wordt gezien als een lage risicosport wat betreft het overdragen van Corona 
MITS: 

• De locatie beheerder houdt zich aan de richtlijnen en voorschriften van het RIVM  

• De biljarter, arbiter, schrijver zich houden aan de biljartprotocollen (zie onze website 
- Het bestuur van KNBB-KVC heeft nadrukkelijk gevraagd de landelijke richtlijnen van de KNBB 

te volgen en alleen in overleg met KVC afwijkende maatregelen te nemen. 
- Navraag leert dat inmiddels alle verenigingen overleg hebben gevoerd met de lokaal houder 

en dat die kennis heeft van de protocollen en heeft toegezegd die na te zullen leven. 
- Men kan alleen terplekke bepalen of spelen wel/niet veilig is. Niet op afstand. 
- Het niet ter plekke aanwezig zijn wordt beschouwd als het niet komen opdagen. 
- Als blijkt dat men niet veilig kan spelen (geen discussie), dan gaat men weg (uit of thuis, 

maakt niet uit). 
- De wedstrijd wordt als gespeeld beschouwd als ALLE partijen zijn gespeeld. 
- De consequenties (voor de uitslag) bij het niet beginnen/uitspelen worden later bezien.  
- De veiligheid (gezondheid) van mensen staat voorop.  

 
- Op het voorstel om te spelen zonder arbiter, waarbij de schrijver fungeert als arbiter, is het 

antwoord: beter van niet, ook niet indien beide teams akkoord zijn. Advies is om het protocol 
te volgen. 

 
4. VASTSTELLEN NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 19-08-2019  

- Het verslag wordt zonder opmerkingen en met dank aan de secretaris goedgekeurd. 
- Er zijn geen openstaande actiepunten. 

 

5. JAARVERSLAGEN 
5.1. Verslag secretaris (zie bijlage) wordt goedgekeurd. 
5.2. Verslag wedstrijdleider PK (zie bijlage) wordt goedgekeurd.  
5.3. Verslag wedstrijdleider Competitie (zie bijlage) wordt goedgekeurd.  
5.4. Verslag arbitrage (zie bijlage) wordt goedgekeurd. 

 
6. FINANCIELE ZAKEN (financiële stukken waren met de agenda meegezonden) 

- Penningmeester (Jos van Tilborg) geeft een toelichting op de financiële stukken (baten en 
lasten over het boekjaar 2019-2020 en de begroting voor het boekjaar 2020-2021. 

- De kascommissie, bestaande uit Albert Hoppenbrouwers en Leo Kelders (Jan Tegenbosch was 
niet aanwezig), heeft geen onregelmatigheden aangetroffen en adviseert om het bestuur en 
de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Dat advies 
wordt overgenomen. Met een applaus als dank voor penningmeester Jos van Tilborg. 

- Benoeming kascommissie. Vereniging Ambiani, in de persoon van Leo kelders, wordt met 
applaus bedankt voor het werk in de kaskommissie. BDL volgt Ambiani op als lid van de 
kaskommissie. De kascommissie bestaat nu uit: Albert Hoppenbrouwers (Amorti), Jan 
Tegenbosch (D’n Babbel) en Johan Martens (BDL). 

http://www.knbb-kempenland.nl/


- Het bestuur is voornemens om voor het komende seizoen (2020-2021) geen 
districtscontributie en sponsorgelden (voor de website) te heffen. De vergadering gaat na 
een korte toelichting akkoord. 

 

7. PAUZE  
 

8. MEDEDELINGEN WEDSTRIJDZAKEN (komend seizoen) 
8.1. PK. Maria Blom: Wie organiseert de Gewestelijke finale Bandstoten 2e klasse? De 

Kraanvogel biedt zich aan, wordt in dank aanvaard.                                                                  
Ook wordt Driebanden klein 3e klasse uitgebreid met een voorronde, er zijn nu 11 
deelnemers. Locaties de Karper en ’t Caves. 

8.2. COMPETITIE. Rinus Vorstenbosch is niet aanwezig. De vergadering stelt geen vragen over 
dit onderwerp. 

8.3. ARBITRAGE. op 4 oktober 2020 start de cursus arbiter-2. 
8.4. DAGCOMPETITIE. Ad van Mol geeft een toelichting. De eerste dag competitie van KNBB-

Kempenland gaat begin oktober met 4 teams van start. 
 

10. DE TOEKOMST...  
De voorzitter nodigt de aanwezigen uit om mee te denken door het aandragen van ideeën en 
voorstellen dat meer mensen interesse krijgen in de biljartsport. Vooral jeugdige leden zijn van 
harte welkom.  Eens te meer blijkt, uit de stilte die volgt, dat dit onderwerp een heel moeilijk 
aspect is. De trend van het steeds verder afnemen van het aantal biljarters is moeilijk te keren. 
Het bestuur speelt met de gedachte om in het najaar een open PK te organiseren, opengesteld 
voor alle leden van de KNBB. Het doorgaan hiervan is sterk afhankelijk van de Corona 
ontwikkelingen. 

 

11. RONDVRAAG 
 
Vraag: waarom hangen er nog geen namen aan de teamcompetities? 
Antwoord: dat komt nog, Rinus gaat daar achteraan. 
 
Vraag: wat te doen als er toch (hinderlijk) gerookt wordt? 
Antwoord: speler heeft recht op rookvrij biljarten, als dat in overleg niet opgelost kan worden 
wedstrijd afbreken en naar huis. 
 
Vraag: doet de KNBB ook iets aan contributieverlaging in het kader van de Corona? 
Antwoord: nee, maar de eerder geplande verhoging gaat niet door. 

 
Vraag: hoe groot mag de sponsornaam op de kleding zijn? 
Antwoord: ligt vast in het regelement en is terug te vinden op de site. 
 

 
12. VASTSTELLEN VOLGENDE VERGADERING EN SLUITING. 

De vergaderingen in het komende seizoen (2020-2021) zijn: 
- Teamleiders en secretarissenoverleg in april 2021 
- Algemene Ledenvergadering (ALV) op 23 augustus 2021 

 
De voorzitter bedankt het personeel van ’t partycentrum voor de gastvrijheid en alle aanwezigen 
voor de inbreng en bijdrage aan deze vergadering en wenst iedereen een fijn biljartseizoen in 
een goede gezondheid. 
 

 
        


