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Aan alle verenigingsbesturen, commissieleden, ereleden en leden van verdienste van  
KNBB District Twente 
 
 
Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de 
najaarsvergadering 2018 van de KNBB District Twente. 
 
Deze wordt gehouden bij: Café Heijdemann 
    Smalmaatstraat 55 
    7581 HH Losser 
 
Datum:   woensdag 28 november 2018 
Aanvang:   19.30 uur  
 
 
Alle stukken voor de vergadering zijn als onderdeel opgenomen in deze uitnodiging. 
 
We wijzen u erop dat voor deze vergadering de verplichting is om aanwezig te zijn of uw 
vereniging tijdig vooraf af te melden. Niet aanwezig zijn c.q. niet tijdig afmelden heeft tot 
gevolg dat een administratieve heffing zal worden wordt opgelegd. 
LET OP: hiervoor gelden de nieuwe regels. Zie ook de opmerking vermeld op de 
geloofsbrief. 
Lever voor aanvang van de vergadering pagina 3 ingevuld in bij de secretaris. 
 
Ingezonden stukken en vragen voor de rondvraag kunnen tot uiterlijk 21 november 2018, 
schriftelijk bij het secretariaat ingediend worden. 
 
Er op vertrouwend een afvaardiging van uw vereniging op deze vergadering te mogen 
begroeten, tekent namens het bestuur: 
 
 
Met vriendelijke sportgroet, 
 
Han Kleinsman 
secretaris KNBB District Twente 
Wethouder Nijhuisstraat 61 
7545 NB Enschede 
e-mail: kleinsman@knbbtwente.nl 
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Agenda Najaarsvergadering 2018.      

 
1. Opening 

2. Ingekomen stukken en Mededelingen 

3. Vaststellen agenda 

4. Verslag voorjaarsvergadering 16 mei 2018 

5. Jaarverslagen 

• Jaarverslag Secretariaat 2017-2018 

• Jaarverslag Competitie 2017-2018 (wordt nagezonden) 

• Jaarverslag Persoonlijke Kampioenschappen 2017-2018 (wordt nagezonden) 

6. Financiële verantwoording 

• Financieel verslag 2017-2018 

• Balans en Resultatenrekening 

• Verslag FAC 

7. Pauze 

8. Bestuurszaken en mededelingen 

9. Wedstrijdzaken 

• Competitie 
 

• Persoonlijke kampioenschappen 
 

10. Rondvraag 

alleen die zaken die deze vergadering betreffen 

11. Sluiting 

getracht wordt om de vergadering rond 21:30 uur te sluiten. 

 

Bestuur KNBB District Twente. 
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Geloofsbrief voor de Najaarsvergadering d.d. 28 november 2018 

 
Namens biljartvereniging: 
 

is/zijn op deze vergadering aanwezig. 
 
Deelnemer stemgerechtigd, 
Naam:   : 
 

Functie   : 
 

Adres    : 
 

Woonplaats   : 
 

Bondsnummer  : 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deelnemer, 
Naam:   : 
 

Functie   : 
 

Adres    : 
 

Woonplaats   : 
 

Bondsnummer  : 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deelnemer, 
Naam:   : 
 

Functie   : 
 

Adres    : 
 

Woonplaats   : 
 

Bondsnummer  : 
 

 
Het is toegestaan om met maximaal drie vertegenwoordigers deze vergadering bij te 
wonen. Het is verplicht om met minimaal 1 (één) vertegenwoordiger aanwezig te zijn.  
Het verzuim hiervan, om welke reden dan ook, al of niet met bericht van 
verhindering, zal worden bestraft met een administratieve heffing van 2 (twee) maal 
de bondscontributie zonder afmelding en 1 (één) maal de bondscontributie met 
afmelding. 
Afmelding dient ten minste 24 uur voor aanvang van deze vergadering plaats te vinden bij 
de secretaris van het district (schriftelijk of via e-mail). 
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Verslag voorjaarsvergadering 16 mei 2018 
KNBB District Twente 

 
Gehouden op woensdag 16 mei 2018 bij Partycentrum Rouwhorst, Ootmarsumsestraat 9 
te Oldenzaal. 
Aanvang: 19.30 uur. 

1. Opening 

Voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Een bijzonder welkom voor Ereleden, 
Leden van verdienste en speciaal genodigde leden. 
 
Seizoen zit er weer bijna op. De persoonlijke kampioenschappen hebben een mooi einde 
gekend bij Pomerans. Vereniging lid van de KNBB vanaf 1968. Voor dit 50 jarig jubileum is 
een oorkonde overhandigd tijdens de NK. Organisatie van Pomerans is prima verlopen, 
waarvoor dank. 
 
Teamcompetitie is ten einde. We kunnen terugkijken op een goed en leuk 
Kampioenendag bij Stokkers. De Gewestelijke tussenrondes zijn achter de rug. De 
volgende teams hebben zich geplaats voor de Gewestelijke finales op 26 mei. 

- Klasse B2, De Haven 6 
- Klasse C2, De Haven 8 
- Klasse C3, Halfweg 1 
- Klasse C4, NOVA ’88 6 

De Landsfinale is gepland in de periode 22 t/m 24 juni. 
 
Een woord van dank gaat uit naar alle betrokkenen voor het welslagen van de competitie 
en pk.De werkzaamheden voor het nieuwe seizoen zijn al weer opgestart. Hierover later 
meer bij de betreffende agendapunten. 
 
Stilte voor de herdenking van de mensen die ons dit jaar zijn ontvallen. 

2. Mededelingen en Ingekomen stukken 

2.a Mededelingen 
Huishoudelijke mededeling om telefoon op stil/trillen te zetten. Personen die wat willen 
vragen/zeggen, gebruik de microfoon en vermeld naam en vereniging. 
 
2.b Ingekomen stukken 
Brief van NOVA ’88, betreft vraag hoe lang er gewacht moet worden op speler en over het 
opstellen van reserves. Punt wordt behandeld bij agendapunt Competitie. 
 
2.c Presentielijst wordt nagelopen. 
In de pauze even tekenen voor aanwezigheid. Enkele vereniging hebben zich afgemeld.  
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3. Vaststelling Agenda 

Er komen geen wijzigingen op de toegezonden agenda. Deze wordt hiermee vastgesteld 
en als zodanig behandeld. 

4. Notulen najaarsvergadering 29 november 2017 

Deze worden per pagina behandeld.  
Anton Zwier (Mekkelholt) op pagina 3 wordt een opmerking gemaakt wat niet strookt met 
een punt wat later in deze vergadering wordt behandeld bij vaststelling DCR. 
Geen verdere opmerkingen. Notulen worden hierbij goedgekeurd en vastgesteld. 

5. Financiële verantwoording 

De eerst verstuurde begroting is later herzien door een tweede. Deze is tot stand 
gekomen na het gesprek met de FAC. De uitkomsten van deze bespreking zijn 
meegenomen in de laatst toegezonden begroting.  
 
Beide leden van het FAC (Nathalie ter Laak en Eric van de Loo) zijn niet aanwezig op 
deze vergadering. 
Beide hebben hun fiat gegeven voor de begroting zoals deze er nu ligt. 
 
Voorzitter vraagt of er nog reacties/opmerkingen zijn. Er komen geen vragen en 
opmerking. Begroting wordt hierbij goedgekeurd en vastgesteld. 

6. Bestuursverkiezingen 

Aftredend en herkiesbaar Wilco Hagemeier (voorzitter)  
Er hebben zich geen kandidaten gemeld bij bestuur. Houdt in dat Wilco de komende 
periode van 3 jaar deze functie zal blijven bekleden. Dit wordt met applaus bekrachtigd. 
 
Aftredend en niet herkiesbaar Robert Post (penningmeester).  
Na de voorjaarsvergadering besloten om vanwege gezondheidsredenen de functie als 
penningmeester te beëindigen. De voorzitter memoreert zijn werkzaamheden als 
penningmeester voor het district. Het werk daarnaast zoals sluiten van districtsfinales, het 
rondbrengen van de diverse prijzen, begeleiden van het arbiterskorps, goede 
voorbereiding in goed overleg met Doortje (Stokker) van de kamioenendag. Hij was altijd 
bereidt tot een stapje meer. Ook prettig in samenwerking. 
Hiervoor hartelijke dank van het bestuur. Onder applaus neemt hij de cadeaubonnen en 
bloemen in ontvangst. 
 
Aan de vergadering wordt gevraagd om Robert als Lid van Verdienste van het District 
Twente te benoemen voor zijn werk de afgelopen periode van 9 jaar. 
Geen reactie en ontvangt Robert deze bijzondere titel. 
 
Voor de functie van penningmeester zijn enkele personen benaderd. Helaas zijn hier geen 
echte kandidaten uit voort gekomen. Wilco heeft het ad-interim er bij gedaan. Wel meer 
tijd kwijt. Wilco wil dit voor de komende tijd er nog wel naast doen. Ook het feit dat de 
secretaris te kennen heeft gegeven op de voorjaarsvergadering (van 2019) zijn functie 
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neer tel leggen wordt uitdrukkelijk de verengingen gevraagd om kandidaten voor zowel 
penningmeester als secretaris voor te dragen. 
Een bestuur bestaande uit 3 man (Wilco, Peter en Arnold) is helemaal net wenselijk. 
Anton Zwier (Mekkelholt). Laat in het huishoudelijk reglement opnemen dat er ook 
uitzondering (langer dan de vastgestelde periode van 9 jaar) gemaakt kan worden als de 
vergadering en functionaris het hierover eens kunnen worden. 

7. Huldiging jubilarissen 

Voor jubilarissen is nu een stuk opgenomen in het huishoudelijk reglement. Verenigingen 
kunnen vanaf dit jaar haar jubilarissen doorgeven via het formulier op de website. Dit is 
voor ons ook nog een kleine controle. Willen proberen aan de hand van deze formulieren 
de datum van lidmaatschap weer terug te krijgen in de ledenadministratie van de KNNB. 
Veel informatie verloren gegaan bij de overgang in 2000. Op het formulier kan ook andere 
informatie over de jubilaris worden aangeven. 
 
Deze vergadering zijn er aantal jubilarissen voor een onafgebroken lidmaatschap van de 
KNBB. Ze ontvangen uit handen van de voorzitter bloemen, oorkonde en cadeaubonnen. 

• 25 jarig jubileum 
 Rene Vaanholt (Twentse Ros) 
 Jaap van Veen (Pomerans) 
 Akkie Michaux (KMO ’74) 
 Nathalie ter Laak (De Tronk) 
 Adriaan van der Veen (DVO Enschede) 
 Raimond Delfos (’t Wilbert) 

• 40 jarig jubileum 
 Gerard Boenders (Boekelo) 
 Anton Zwier (Mekkelholt) 
 Hilbert Doldersum (Mekkelholt) 

• 50 jarig jubileum 
 Gerrit Wams (Pomerans) 
 Ben Veger (Pomerans) 
 Rudy Grissen (’t Wibert) 
 Wim Morsink (Trek Op) 

• 60 jarig jubileum 
 Fred Assink (Twentse Ros) 
 Hennie Bult (Stokkers) 
 Bertus van der Molen (Stokkers) 

Nadat de jubilarissen gehuldigd zijn krijgt ook Wilco Hagemeier voor zijn 25 jarig jubileum 
uit handen van de secretaris bloemen, oorkonde en cadeaubonnen. 

8. Pauze  
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9. Beleid Bestuur  

9.a Algemeen 
 
Mededelingen bestuur 
 
Handboek bestuur als concept opgesteld 
Dit handboek is bedoeld voor de personen die na ons komen. Hierin wordt omschreven de 
functie en de daarbij behorende taakbeschrijving van zowel de bestuursleden als de 
overige commissieleden. De onderlinge samenhang tussen de diverse functie wordt 
aangegeven. Een jaar planning/kalender met alle uit te voeren activiteiten voor het 
bestuur/commissies aangaande het district. 
 
Fred Olde Kalter heeft de taak op zich genomen om het arbiterskorps te coördineren. 
Een van de eerste actie zal zijn om de arbiterslijst te actualiseren. 
 
Website wordt beter in elkaar gezet. Zal ook AVG-proof gemaakt moeten worden. Door de 
jaren heen is het meer een belgisch huis geworden en daardoor moeilijker te navigeren. 
 
Andre Peperkamp heeft voor aanvang van de vergadering aangegeven toe te treden tot 
de AAC en FAC. 
 
Er is nog een vacature voor ACR. Oproep aan mensen die het leuk vinden om de 
reglementen te bestuderen en uit te voeren. Deze kunnen zich melden bij het bestuur. 
 
Assistenten Competitie blijven Herman Verweg en Johan Klaver. 
 
Assistenten PK. Door terugtreden Brian Jalving is Herman Verweg bereid gevonden deze 
plek in te vullen. Verder zal Ton Bakker, herstellende van een ziekbed, ook zijn taken weer 
oppikken. 
 
Bespreken en vaststellen huishoudelijk reglement 
 
Voor het huishoudelijk reglement zijn geen voorstellen tot wijzigingen gekomen. Blijft 
gehandhaafd zoals het nu is vastgesteld. 
 
9.b Competitie 
 
Mededeling wedstrijdleider 
 
De wedstrijdleider begint met een terugblik op de afgelopen competitie. Er zijn mooie 
momenten maar ook momenten waarvan je denkt dit heeft niets met de mooie biljartsport 
te maken. Sportiviteit en beleving is helaas vaak nog ver te zoeken. Verder verloopt de 
competitie zoals het de laatste jaren gaat. 
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Opgave teams doorgeven voor 1 juni. Is men door omstandigheden later, geef dit dan zo 
spoedig mogelijk door aan de wedstrijdleiding. 
Deze datum gekozen om een en ander sneller klaar te hebben. Vanaf 1 juli de competitie 
grootten deels indelen en vanaf 15 juli publicatie op Biljartpoint. Competitie zal aanvangen 
in de laatste week van augustus. 
 
Gert Jan Valkman (KMO ’74). Komt er nog een evaluatie van de A-klasse. Hij heeft het 
gevoel dat dit initiatief zeer positief is ontvangen. Wordt het voortgezet 
Er zal contact met de andere districten gezocht worden en de reacties peilen. We komen 
er op terug. 
 
Bespreking Districtscompetitiereglement seizoen 2018-2019 
 
Kleding: 
Al geruime tijd is de kleding een punt van ergernis. Uiteraard kun je als tegenstander 
aangeven om bv niet te spelen of een melding maken op het wedstrijdformulier. Dit blijkt in 
de praktijk niet werkzaam. Als bestuur willen we hier beter tegen gaan optreden. Dat houdt 
in dat het bestuur toch klachten krijgt over bepaalde teams wij als bestuur de betreffende 
verenigingsbesturen benaderen en aangeven dat hun teams beter gekleed moeten gaan. 
Bij herhaling zou een boete aan de overtredende verenging opgelegd kunnen worden. 
Paul Grondman (Mekkelholt) wil af van de kleuterklas. Overal wordt een boete voor 
opgelegd. We zijn met biljarten bezig. Vindt dat het biljarten belangrijker is dan de kleding. 
Voorzitter: Er zijn ook leden die er duidelijk anders over denken. De reglementen liggen er 
nu eenmaal en we moeten toch proberen hier met ons allen een en ander te volgen  
Anton Zwier (Mekkelholt) vanuit de KNBB worden kleding voorschriften steeds soepeler. 
Bij Open Kampioenschappen (waar iedereen ongeacht lid van KNBB mag inschrijven) 
wordt gesteld dat je netjes gekleed moet gaan.  
Peter Stakenburg houdt een stevig pleidooi voor het feit dat je als team herkenbaar moet 
zijn en dus ieder lid hetzelfde gekleed moet zijn. Wil je dit niet, ga dan bij de wilde bond 
spelen, maar bij de KNBB handhaven we nog steeds de regels, ondanks dat deze wel 
soepeler zijn geworden 
Voorzitter stelt voor dat we de regel ook eruit kunnen laten. Houdt dus in dat het onderling 
opgelost moet worden en niet bij de wedstrijdleiding aangeklopt kan worden. 
 
Reservespelers 
Al eerder deze vergadering gememoreerd. Vooral in klassen met 1 poule komt het voor 
dat teams uit dezelfde vereniging de opstelling zodanig maken dat ze de sterkste spelers 
in de teams opstellen en daarmee competitievervalsing in de hand werken. 
In verleden zijn de regels losgelaten wat betreft basis- en reservespelers. Dit voor behoud 
van de kleiner vereniging. 
Voorstel: Bij opgave van team per team een vast aantal basisspelers. Deze mogen dan 
een gelimiteerd aantal wedstrijden in een ander team worden opgesteld.  
Reservespelers mogen wel onbeperkt spelen. 
Jacob Bergsma (NOVA) opmerking over Brockie die zich terugtrekt waar niets aan gedaan 
wordt.  
Verder heeft hij enkele vragen. 



  KvK nr: 40076842 
  Rabobank: NL21RABO0317282603 
 
 
  Behandeld door : J.A.M. Kleinsman 
      Secretaris KNBB Twente 
 
  Datum  : 7 november 2018 
  Referentie :  
     Pagina 9 van 17 

 

Basispelers. Bij teamopgave geef je dan 3 basispelers per team. Mogen de eservespelers  
dan onbeperkt spelen tussen de onderlinge teams. 
Competitie spelen op zaterdag. Driebanden en Kader worden ook op de zaterdag 
gespeeld. Als je wilt uitwijken, kan dit uiteraard in onderling wel geregeld worden 
Anton Zwier (Mekkelholt) Waarom nu deze regels weer invoeren. De kleine vereniging 
wordt hier weer de dupe van. Het is belangrijk zo veel mogelijk teams inde competitie te 
krijgen. 
Voorzitter wil nog kwijt dat het een voorstel betreft. Dit omdat er klachten zijn gekomen. 
Hier moeten we als bestuur wat mee. Als de verenigingen toch anders besluiten is het ook 
goed. 
Michael de Jong (NOVA) Wil nog kwijt dat bij vermeende competitievervalsing wel eerst 
de wedstrijd gewonnen worden. 
 
Arbitrage Kampioenendag. 
Er is opgenomen in de reglementen dat de Kampioenendag geabitreerd worden door 
officiele arbiters uit ons district. Afgelopen kampioendendag zo weinig respons (4 
personen) dat als voorstel komt om zoveel mogelijk arbiters op te stellen en dit aan te 
vullen met de aanwezigen vanuit de teams. 
 
Na diverse discussies over de verschillende voorstellen wordt overgegaan tot het in 
stemming brengen van deze voorstellen. 
 Kleding. Voorgestelde wijziging wordt niet opgenomen. 
 Reservespelers. Voorgestelde wijziging wordt niet opgenomen. 
 Arbitrage Kampioenendag. Voorgestelde wijziging wordt wel opgenomen. 
 
9.c Persoonlijke Kampioenschappen 
 
Mededeling wedstrijdleider 
 
Jammer dat er minder deelname is aan de PK’s. Een groter aantal rechtstreekse finales. 
Jammer. De meeste finales zijn enkele incidenten na goed verlopen. 
Er is te melden dat het toch weer gelukt voor enkele deelnemers door te dringen naar de 
Nationale Finales. Hiermee gefeliciteerd. 
 
Vanaf dit seizoen gaan we 1 sluitingsdatum hanteren voor inschrijvingen PK.  
Bewuste actie zodat we eerder bezig kunnen de voorrondes en finales in te delen. 
Hierbij wel het verzoek om het instellen van 1 inschrijfdatum door te spelen aan alle leden 
binnen de verenigingen. Wil men meedoen dan opgeven voor 1 augustus. 
Informatie komt uiteraard ook op de site te staan. 
 
Inschrijvingen voor PK op landelijk niveau. Speel je eerste klasse libre of hoofdklasse libre 
dan kun je ook inschrijven voor de daarop volgende klasse. Reglementswijziging is na te 
lezen op de site van de KNBB Carambole. 
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Er is bericht uitgegaan naar de verenigingen voor het aanvragen van finales binnen ons 
district het verzoek dit tijdig te doen. Een en ander moet ook worden doorgegeven aan het 
gewest. 
 
Bespreking Handboek PK seizoen 2018-2019. 
 
Er zijn hiervoor geen voorstellen tot wijzigingen ingebracht. Blijft gehandhaafd zoals deze 
nu bestaat. 
 
Vanuit de KNBB is een vraag gekomen over hoe de districten denken over de landsfinale. 

1. Centraal (zoals huidig -> Nieuwegein) sponsor en goed materiaal 
2. Centraal wisselend 
3. Decentralisatie, weet niet waar en hoe de finale tot stand komt 

Vergadering komt na enige discussie tot de slotsom om alles maar bij het oude te laten. 
 
9.d Stand van zaken overleg SBRT 
 
Er zijn opnieuw gesprekken geweest met het bestuur van de SBRT. 
Er zijn voordelen om over te stappen naar de dagcompetitie (vergrijzing). Na de competitie 
kan men ook verder naar landelijke kampioenschappen. 
SBRT vindt de financiële kanten van een samenvoeging met het district te hoog. 
Dagcompetitie bij de KNBB is goedkoper en heeft voor de SBRT toch meer voordelen. 
We kunnen nog voorstellen om een proefperiode te doen. Wel met de bedinging dat het 
district niet alleen risicodrager is. Moet van beide kanten komen. 
Belangrijk in dit alles is hoe we op een goede manier tot elkaar kunnen komen. 
 
9.e Nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Persoonsgegeven) 
 
Vereniging hebben bericht gekregen. Persoonsgegevens worden door de verenigingen 
bewaard en bewerkt. Je kunt binnen de eigen vereniging verwijzen naar het reglement 
zoals deze door het district is opgesteld en is vermeldt op de website. 
Zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Vooraf toestemming vragen om gegevens te 
gebruiken. 
 
Op onze website zullen de adresgegevens van de bestuur en commissieleden 
weggehaald worden. 
Zijn er vragen over deze nieuwe wet, dan kan je via privacy@knbbtwente.nl je vraag 
stellen. We proberen hier dan zo goed mogelijk antwoord op te geven. 
Ook is alle informatie op de KNBB site te vinden. 
 

10. Rondvraag 

Stan Scholten (’t Zumpke) er wordt 1 minuut stilte gehouden voor de overledenen. We 
hebben geen idee wie het dan betreft. Mogelijk om de namen van de overledenen op te 
noemen. 
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Kan wel gedaan worden mits wij de namen wel doorkrijgen. In kader dan de AVG zal dit in 
feite niet meer kunnen. 
 
Paul Grondman (Mekkelholt) Volgens hem kloppen de moyenneberekeningen niet zoals 
ze nu in biljartpoint staan. 
De competitie is nog niet afgelopen. Er zijn nog gewestelijke rondes die hierin nog moeten 
worden opgenomen. 
 
Tom Kuijpers (NOVA ’88) Wanneer moet de laatste wedstrijd bij de competitie zijn 
aangevangen op een speelavond. 
De laatste wedstrijd moet aangevangen zijn vóór 23:00 uur. Het is dan ook belangrijk om 
van te voren te overleggen als dit soort zaken gaan spelen. 

11. Sluiting 

Voorzitter dankt alle aanwezigen voor zijn of haar inbreng en sluit hierbij de vergadering  
 
 
Enschede 16 mei 2018. 
 
 
 
Voorzitter      Secretaris 
Wilco Hagemeier     Han Kleinsman 
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Jaarverslag secretaris 2017-2018 
 

(auteur Han Kleinsman, secretaris)  

 
Sedert de najaarsvergadering van 2015 is besloten om deze net als andere verslagen 
Financieel, Competitie en Persoonlijke Kampioenschappen in de najaarsvergadering te 
presenteren. 
In het cijfermatig deel is dus uitgegaan van de datum 1 augustus. Deze datum zal dan 
voor toekomstige verslagen als peildatum gebruikt worden. 
 
Algemeen. 
 
Met ingang van augustus 2013 is de ledenadministratie overgegaan naar een nieuw 
systeem, bekend onder Mijn.knbb.nl. Het systeem is langzamerhand uitontwikkeld en 
voorlopig zullen er ook geen wijzigingen meer komen. 
Er zijn plannen om deze administratie te gaan opwaarderen. Dit is dan tevens de 
mogelijkheid aan te geven bij de beheerder wat de wensen zijn vanuit de districten. 
Denk bijvoorbeeld aan ingangsdatum lidmaatschap KNBB. Eenvoudiger om dan jubilea 
lijsten te gaan gebruiken. 
 
Veel ledengegevens worden nu al ingelezen en gebruikt in het competitiesysteem 
Biljartpoint. 
 
Met Biljartpoint zijn de statistieken per speler en team voor iedereen nog beter te volgen. 
Bijkomend voordeel is dat er vanuit controle oogpunt ook minder werk is voor de 
betreffende wedstrijdleiders. Biljartpoint heeft een groot aantal ingebouwde regels waarop 
fouten automatisch naar boven komen en dit via e-mail meldt aan alle betrokkenen. 
Dit heeft er mede toe geleid dat er dit jaar ook minder bestuursbesluiten zijn uitgeschreven 
en ook minder bezwaren bij het ACR zijn afgehandeld. 
 
Ook zijn er plannen vanuit de KNBB deze software ook te gaan upgraden naar een level 
waaruit men ook de gegevens kan gebruiken voor de persoonlijke kampioenschappen. 
 
Om berichtgeving (via e-mail) naar de verenigingssecretariaten goed te laten verlopen 
vanuit het district is het van belang dat de juiste gegevens bij de districtssecretaris bekend 
zijn. Dus doorgeven als hierin iets wijzigt.  
 
Bestuur 
 
Vanaf 27 september 2014 was er sprake van een voltallig bestuur. 
Door het aftreden van de Penningmeester op de voorjaarsvergadering van 16 mei 2018 
en er geen kandidaat ervoor gekomen bestaat het bestuur momenteel uit 4 personen. 
De huidige samenstelling is als volgt: 
 Voorzitter/Interim penningmeester  Wilco Hagemeier 
 Secretaris      Han Kleinsman 
 Bestuurslid wedstrijdzaken   Peter Stakenburg 
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 Bestuurslid algemeen    Arnold ten Oever. 
 
Bij deze een dringende oproep aan alle verenigingen en leden om een kandidaat voor de 
functie van penningmeester aan te melden bij het bestuur. 
 
Het bestuur heeft periodiek een bestuursvergadering en bespreekt de algemene gang van 
zaken alsmede de competitie en persoonlijke kampioenschappen. 
Ook met de overige commissies wordt overleg gepleegd. 
 
Een afgevaardigde van het bestuur bezoekt elke districtsfinale PK. De openingen van 
districtsfinale worden niet gedaan door het bestuur. Daarentegen die van een 
Gewestelijke of Nationale finale wel. De sluitingen voor District, Gewestelijk en Nationaal 
zijn wel voor rekening van het bestuur. 
 
Website 
 
Vanaf 1 april 2015 is de website omgezet naar een nieuwe provider. 
De website is beter toegankelijker gemaakt en laat direct de informatie zien die je wilt 
hebben. 
Uiteraard zijn suggesties van de leden om de website mooier en beter te maken van harte 
welkom. Het moet natuurlijk wel passen binnen de mogelijkheden die we hebben. 
 
De website zal steeds meer gebruikt worden om zaken die binnen het district spelen te 
publiceren en dingen die van belang zijn voor het goed functioneren van het district op alle 
vlakken. 
Hier nog wel een oproep aan de verenigingen om van een gehouden finale een klein 
verslag en fotootjes van de top drie te laten plaatsen op de website.  
Stuur dit naar Eric Spoelstra; webmaster@knbbtwente.nl 
 
Aanvullende Cijfers. 
 
In de afgelopen periode heeft het district de volgende wijzigingen door gemaakt: 
 

1 augustus 2017 1 augustus 2018 Mutatie

Totaal aantal leden 766 760 -6

Gemiddelde leeftijd 56 57 1

Aantal verenigingen 48 47 -1

Aantal bestuursleden 5 4 -1

Aantal leden commissie wedstrijdzaken 6 4 -2

Aantal leden A.C.R. 3 2 -1

Aantal leden A.A.C. 3 3 0

Aantal leden F.A.C. 3 3 0

Aantal leden D.A.C. 1 1 0  
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Toelichting op mutatie: 
Aantal leden    Redelijk stabiel 
Aantal verenigingen  ’t Zumpke bestaat niet meer. 
Aantal bestuursleden  Afgetreden Robert Post. Nog geen opvolging. 
Commissie wedstrijdzaken Gestopt Ton Bakker en Brian Jalving 
Leden A.C.R.   Gestopt Jeroen Rozema 
Leden A.A.C & F.A.C.  Gestopt Jeroen Rozema, toegetreden Andre Peperkamp 
Leden D.A.C.   Gestopt Marco Boenders toegetreden Fred Olde Kalter 
 
De lichte daling van het aantal leden heeft te maken met aan de ene kant natuurlijk 
verloop in ledenbestand alsmede het feit dat leden stoppen omdat ze geen interesse of tijd 
meer hebben voor de biljartsport 
Voor het nieuwe verslagjaar hopen we dat het ledental licht zal stijgen. 
 
Vereniging ’t Zwarte Paadje heeft haar naam veranderd naar Buddy’s. 
Verwachting is dat het huidig aantal verenigingen en lokalen hetzelfde zal blijven. 
 
Vanuit secretariaat is uitgaande correspondentie in grote blokken als volgt onder te 
verdelen: 
 

seizoen 2016/2017 seizoen 2017/2018 mutatie

Aantal bestuursbesluiten 6 13 7

incl. Waarschuwingen 3 4 1

Advies van A.C.R. aan bestuur 1 1 0

Doorgevoerd advies A.C.R. 1 1 0  
 
De rest van de uitgaande correspondentie betreft algemene zaken. 
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Jaarverslag competitie 2017-2018 
 

(auteur Peter Stakenburg, Wedstrijdzaken)  

 
Dit wordt nagezonden of op de vergadering uitgereikt 
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Jaarverslag persoonlijke kampioenschappen 2017-2018 
 

(auteur Arnold ten Oever, Wedstrijdzaken)  

 
Dit wordt nagezonden of op de vergadering uitgereikt 

  



  KvK nr: 40076842 
  Rabobank: NL21RABO0317282603 
 
 
  Behandeld door : J.A.M. Kleinsman 
      Secretaris KNBB Twente 
 
  Datum  : 7 november 2018 
  Referentie :  
     Pagina 17 van 17 

 

Financiële verantwoording 
 
Vanwege vertrouwelijke redenen zijn de financiële stukken niet in deze versie zichtbaar 
gemaakt 
 
Het betreft hier  

- Financieel Jaarverslag 
- Balans en Resultaten rekening District Twente. 

 
Mocht u als lid van het District Twente inzage willen hebben in deze gegevens dan kunt u 
zich door uw verenigingsbestuur hierover laten informeren. 
 


