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DISTRICT VEEN-EN RIJNSTREEK

UITNODIGING VOOR DE NAJAARSVERGADERING 2020.
Aalsmeer, oktober 2020
De vergadering wordt zonder tegenbericht gehouden op:
Vrijdag 13 november 2020
Verenigingslocatie “Jacobswoude” te Woubrugge.
N.B. Alle verenigingen zijn verplicht een afgevaardigde te sturen. Bij in gebreken blijven wordt er
€1,00 per lid van de vereniging in rekening gebracht.
(besluit algemene leden vergadering 15-04-2016) Dit geldt voor zowel avond- als
dagbiljartverenigingen.

Let op, er wordt maar 1 afgevaardigde per vereniging toegelaten.
aanvang:

19.45 uur tekenen aanwezigheidslijsten.
20.00 uur opening van de vergadering.

AGENDA
1.
1.
2.
3.

Opening door de voorzitter.
Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.
Goedkeuring van de notulen van de voorjaarsvergadering van 8 november 2019.
Goedkeuring van de jaarverslagen seizoen 2019-2020.

a. secretaris
b. wedstrijdleider competitie
4.

5.

6.

7.
8.

d. arbitersvereniging AVV&R
e. dagbiljarten

c. wedstrijdleider PK
Financiën:
a. Verslag financiële adviescommissie.
b. Goedkeuring financieel verslag van de penningmeester over het boekjaar 2019-2020
Alsmede de balans per 30 juni 2020
c. Exploitatie overzicht 2020-2021.
d. Decharge van het bestuur.
e. Benoeming financiële adviescommissie (FAC)
Contributie. i.v.m. het abrupte einde van de competitie 2019-2020, met alle financiële gevolgen voor de
verenigingen wil het bestuur voorstellen om eenmalig de contributie van € 14,00 te verlagen naar € 7,00. Dit
voorstel is niet meegenomen in de begroting. De contributie voor het dagbiljarten blijft ongewijzigd.
Bestuursverkiezing:
a. Volgens rooster zijn aftredend: voorzitter, Jan Verdel, wedstrijdleider PK’s, Jos Verdel, bestuurslid
algemeen, Chris Koot. Allen stellen zich herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 28 oktober bij de secretaris aanmelden.
Pauze.
Beleidsnota. Zie voorstel bestuur. (bijlage)

9. KNBB Vereniging Carambole:
10. Behandeling ingediende voorstellen.
Voorstellen dienen uiterlijk 30 oktober bij de secretaris ingediend te zijn.
11.
12.
13.

Vaststelling datum volgende ledenvergadering.
Voorstel: vrijdag 12-11-2021
Rondvraag
Sluiting.
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DISTRICT VEEN– EN RIJNSTREEK

Notulen van de Ledenvergadering van het District Veen & Rijnstreek, gehouden op vrijdag 8
november 2019 in café Heemskerk, Langeweg 2 te Roelofarendsveen
Bij de vergadering waren 32 personen aanwezig.
Aanwezig:
Districtsbestuur:

Henny Looijestein, Hans van Aalst, Jos Verdel
Nico van der End, Jan Verdel, Peter Twilhaar.

Verenigingen:

De Sport, Roac, Roelofarendsveen, Roelofarendsveen recr., Cobus, Rijnegom,
Rijnegom recr.’t Fort, ’t Scheepje, Jacobswoude, Westerhaven, Voorschoten, De
Plas, ROAC rec, ROAC, Inn’t Lely Veldt, De Springbok, Harago, De Vennepers

Webmaster:
Ereleden:
Leden van Verdienste:
Dagbiljarten:
AVV&R:

Cees Omtzigt
Hans van Aalst.
Jos Verdel
Hans van Aalst, Nico van der End.
Hans van Aalst

Afwezig:
Met kennisgeving:
Districtsbestuur:
Verenigingen:
Ereleden:
Leden van verdienste:
Zonder kennisgeving:
Verenigingen:
Erelieden:
Leden van verdienste:

Chris Koot.
Johan Bakker erevoorzitter.
Jan Wesselman, Teun Los, Piet Volwater.
De Schelp, Krijt Op Tijd, VBS, Aalsmeer, RBV, De Heul, De Westeinder, De
Mijnen
Jan Gompelman.
Aad Turk,

1. Opening door de voorzitter.
Jan Verdel (voorzitter) opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom. In het bijzonder het erelid
en de lid van verdienste.

2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.
- Chris Koot is afwezig door ziekte.
- Website: Cees heeft de website geüpdatet. De vormgeving is moderner geworden en de site is sneller
geworden. Cees geeft een uitleg over de site. Verder is er een inlog mogelijkheid voor alle verenigingen van het
district Veen en Rijnstreek.
- Cees wil graag meer info van de verenigingen om op de site te plaatsen.
- Cees wil graag ondersteuning van 1 of 2 personen om de site up to date te houden. Gerard Maurits heeft, na
zijn verhuizing, wel interesse.
- De inspanningen van Cees worden door allen zeer gewaardeerd.
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3. Goedkeuring notulen districtsvergadering van 26-04-2019.
Notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
4. Goedkeuring jaarverslagen 2018-2019.
a. Jaarverslag secretaris wordt onder dankzegging goedgekeurd en vastgesteld
b. Jaarverslag competitieleider wordt onder dankzegging goedgekeurd en vastgesteld.
De C3 teams aanpassen.
c. Jaarverslag wedstrijdleider PK wordt onder dankzegging goedgekeurd en vastgesteld.
d. Jaarverslag AVV&R wordt onder dankzegging goedgekeurd en vastgesteld.
e. Jaarverslag dagbiljarten wordt onder dankzegging goedgekeurd en vastgesteld.
5. Financiën.
a. Verslag financiële adviescommissie.
De voorzitter leest het verslag van de F.A.C. voor aan de vergadering.
b. Goedkeuring financieel verslag van de penningmeester over het seizoen 2018-2019.
- Leo Lips (De Plas) vraagt hoe het zit met de kosten van de AVV&R. Peter geeft uitleg over deze
cijfers en ook over de administratieve heffingen voor het niet verschijnen op de ALV van sommige
verenigingen, De administratieve heffingen zijn allemaal betaald.
- Het financieel verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd en vastgesteld.
c. De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
d. De nieuwe financiële advies commissie bestaat voor het seizoen 2019-2020 uit
RBV voor het 2e jaar, Harago voor het 1e jaar en reserve is De Schelp.
6. Aanpassing cijfers in de beleidsnota. Zie bijlage.
Hans geeft een toelichting op de veranderde cijfers in de beleidsnota.
7. Bestuursverkiezing.
Volgens rooster van aftreden zijn, de secretaris, Nico van der End, de wedstrijdleider, Henny Looijestein, en
bestuurslid dagbiljarten, Hans van Aalst, aftredend. Zij stellen zich herkiesbaar.
De vergadering gaat hier onder luid applaus mee akkoord.
8. Pauze.
9. KNBB Vereniging Carambole.
- De ALV/KVC wordt op 16 november gehouden te Wijchen.
De afgevaardigden namens het district V&R, Jan Verdel en Nico van der End, worden met goedkeuring van de
vergadering afgevaardigd.
- Biljartprof is door de KNBB/KVC aangeschaft voor PK wedstrijden.
- De landsfinale wordt verspeeld in 2 weekenden. Voor alle klassen is er een afzetting waar ook supporters
kunnen zitten. Verder is er in de zaal een horeca gelegenheid.
- De bondscontributie gaat met € 2,- omhoog. Dit voorstel wordt in de ALV/KVC ter tafel gebracht. Wij
stemmen met de meerderheid mee. De vergadering was tegen dit voorstel van KVC.
10. Behandeling ingediende voorstellen.
Het bestuur heeft voorgesteld om van 2 naar 1 ALV te gaan per jaar.
De najaarsvergadering blijft en gaat districtsvergadering heten. De vergadering gaat hiermee akkoord.

11. Datum volgende vergadering.
De volgende vergadering is vastgesteld op 13 november 2020.
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12. Rondvraag,
- Henny: (Competitieleider) De Egberts wisselbokaal is voor het C1 team van RBV.
- Bart de Bruijn: (Cobus) Er is toch toegezegd dat ieder clublokaal 2 bewaarnummers zouden krijgen. Bij Cobus
is geen bewaarnummer ontvangen.
Henny geeft toe dat dit inderdaad fout is gegaan. Extra exemplaren konden bij Henny besteld worden à € 2,50
per stuk.
Het bewaarnummer is op de website ven V&R te vinden en het is een bijgewerkte versie.
13. Jan sluit om 21.05 uur de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Voorzitter:
Jan Verdel

Secretaris:
Nico van der End
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Jaarverslag secretaris over de periode 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020.
Op 30 juni 2020 telde ons district 25 Lid-verenigingen. Van deze verenigingen hebben 6 verenigingen alleen leden die
in het dagbiljarten spelen. Van de overige verenigingen zijn er 6 verenigingen die zowel leden hebben die in de
avondcompetitie alsook in het dagbiljarten spelen.
Het totaal aantal leden van de 25 verenigingen bedraagt 571 Seniorleden, waarvan 14 senior damesleden.
Deze leden zijn als volgt verdeeld:
307 leden spelen in de avondcompetitie. Er spelen 55 leden zowel de avond als in het dagbiljarten.
169 leden spelen alleen in het dagbiljarten,
40 leden spelen geen competitie, zij zijn wel lid van de KNBB, maar betalen geen districtscontributie.
Erelid, met de titel erevoorzitter, is de heer Johan Bakker.
Ereleden zijn de heren Jan Gompelman en Hans van Aalst.
Leden van verdienste zijn de heren Jos Verdel, Teun Los, Aad Turk, Jan Wesselman, Piet Volwater en Arie Klomp.
Op 30 juni 2020 was het bestuur als volgt samengesteld:
• Voorzitter
de heer Jan Verdel
• Secretaris
de heer Nico van der End
• Penningmeester
de heer Peter Twilhaar
• Wedstrijdleider competitie
de heer Henny Looijestein
• Wedstrijdleider P.K.
de heer Jos Verdel
• Afgevaardigde dagbiljarten
de heer Hans van Aalst
• Algemeen bestuurslid
de heer Chris Koot
Webmaster

de heer Cees Omtzigt

De financiële commissie bestond uit:
Jacobswoude en RBV reserve is Harago.

Het bestuur van de AVV&R is als volgt samengesteld:
• Voorzitter / coördinator
de heer Hans van Aalst
• Secretaris
de heer Hans Mank
• Penningmeester
de heer Karel de Vries
De AVV&R telde op 30 juni 2020 ↔ 32 arbiters.

Vergaderingen 2019/2020
• 1
Districtsvergaderingen te weten op 8 november 2019
• 1
Wedstrijdleidersvergadering gehouden op 31 januari 2020.
• 3
bestuursvergaderingen
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In de districtsvergadering 8 november 2019 zijn o.a. de volgende onderwerpen behandeld.
- Goedkeuring diversen jaarverslagen.
- Financieel verslag 2018-2019.
- Bestuursverkiezing.
- Voorstel KVC om de contributie met € 2,00 te verhogen. Hier gaat de vergadering niet mee akkoord.
- Voorstel bestuur om van 2 naar 1 ALV per jaar te gaan. De vergadering stemt hier mee in.
- Volgende vergadering is op 13 november 2020 vastgesteld.

Het districtsbestuur bedankt een ieder voor de prettige samenwerking en voor ieders inbreng om alles goed te laten
verlopen.

Namens het bestuur van district Veen en Rijnstreek
Nico van der End
secretaris
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Jaarverslag landscompetitie teams KNBB van het district
Veen en Rijnstreek seizoen 2019/2020
De competitie was opgebouwd rond de volgende klassen en teams:
Klasse

Teams

Driebanden groot A
Driebanden klein B1
Driebanden klein B2
Libre klein C1
Libre klein C2
Libre klein C3
Dames
Totaal

10
12
17
13
19
15
nvt
86

Aantal
ronden
14
29
31
31
30
30
nvt

Aantal
wedstrijden
70
174
262
201
285
225
0
1217

Vol goede moed zijn we met de competitie in september 2019 gestart en tot de uitbraak van Covid 19 in maart 2020 liep
alles crescendo. Maar helaas ging begin maart alles op slot en dus ook het biljarten. Hierdoor hebben we de competitie
niet kunnen afmaken en zijn er daardoor dan ook geen einstand opgemaakt.
Een eindstand bepalen op gemiddeld aantal punten en andere rekenmethodes is overwogen maar dat zou altijd leiden
tot discussies dus hier hebben we vanaf gezien. Besloten is om geen eindranglijst op te stellen en ons bij de situatie
neer te leggen. Ook de gewestelijke en landsfinales zijn als gevolg hiervan afgeblazen.
Uitgangspunt hierbij was dat we in September 2020 met frisse moed weer kunnen gaan starten met een nieuw seizoen.

Wedstrijdleider Landscompetitie teams
District Veen en Rijnstreek

Henny. Looijestein
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klasse

districtskampioen

drieb.klein
3e klas
2e klas
1e klas
hfd klas

Gerrit Kalshoven
Willem Vork
Jos Verdel
Ron v.Haasteren

De Plas
De Plas
R.aveen
RBV

Wil Piet
Willem Vork
Jos Verdel
Ron v.Haasteren

Aalsmeer
De Plas
R.aveen
RBV

4
4
3
1

Willem Holla

De Springbok

Willem Holla

De Springbok

1

Nick Tuithof
Ruud Warmerdam

De Sport
De Sport

Nick Tuithof
De Sport
Ruud Warmerdam De Sport

4

bandstoten klein
3e klas
Martijn v.d. Bos
2e klas
Willem Vork
1e klas
Ruud Warmerdam

De Plas
De Plas
De Sport

Martijn v.d. Bos
De Plas
Willem Vork
De Plas
Ruud Warmerdam De Sport

2
2
4

Henk Doornekamp De Springbok

4

libre klein
4e klas
3e klas
2e klas
1e klas
hf klas

vereniging

driebanden groot
1e klas
Henk Doornekamp De Springbok

afgev.gewest

vereniging gewest

driebanden groot Veen en Rijnstreek
2e klas
driebanden groot Overgangsklasse:
Loes Schilder/Dansik
afgevaardigde gewest
dames libre afgevaardigde:

Els van Tol

Jacobswoude

Voorwedstrijden Nationaal in de V&R
Libre klein extra klasse:
Jacobswoude
3b extra klasse
RBV
Kader 38/2 3e klasse
Jacobswoude

Aantal inschrijvingen: P.K.:
seizoen 19--20
libre
66
bandstoten
60
drieb.klein
64
drieb.groot
25
dames
1
totaal
216

seiz. 18--19
62
43
62
34
1
202

seiz 17--18
58
58
65
39
1
221

seiz. 16--17
72
60
61
26
1
220

Jos Verdel
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Jaarverslag AVV&R seizoen 2019-2020
In januari 2020 werden we opgeschrikt door het plotseling overlijden van Remi van Veen. Remi was begin
2019 toegetreden tot arbitersvereniging.
Op dit moment telt de AVV&R 32 leden, waarvan 4 niet inzetbaar.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Hans van Aalst
Secretaris:
Hans Mank
Penningmeester:
Karel de Vries
In de ledenvergadering van 20 augustus 2019 stond Wim Spaargaren op het rooster van aftreden, met
algemene stemmen werd hij herbenoemd.
In de ledenvergadering van 25 augustus 2020 is om gezondheidsredenen afgetreden Wim Spaargaren,
benoemd werd Karel de Vries.
Hans van Aalst werd herbenoemd als voorzitter.
Het afgelopen seizoen werd begin maart abrupt afgebroken door het corona virus. De districtsfinales van de
avondcompetitie waren allemaal gespeeld, alleen de gewestelijke finale voor teams in ons district is niet
gespeeld. Er zijn 12 districtsfinales PK, 3 gewestelijke finales PK, 1 nationale finale driebanden jeugd, 3
poules nationale voorwedstrijden en 4 poules gewestelijke voorwedstrijden gespeeld.
Voor het dagbiljarten zijn alleen de districtsfinales libre gespeeld.
De top 5 ziet er als volgt uit:
naam
avondcompetitie
Teun Los
31 dagen
Cor Groen in 't Wout 21 ,,
Leo Bruijgom
16 ,,
Herman Gortzak
15 ,,
Gerard Oudshoorn 15 ,,

dagbiljarten
1 dag
1 ,,
1 ,,
1 ,,

totaal
32 dagen
22 ,,
16 ,,
16 ,,
16 ,,

Henk van der Linden en Rob Roggeveen, arbiters van Midden Nederland, hebben ieder 1 finaledag bij het
dagbiljarten gearbitreerd.
Voor het komend seizoen zijn er voor de avondcompetitie gepland, 12 districtsfinales PK, 3 gewestelijke
finales PK, 2 poules nationale voorwedstrijden, 4 poules gewestelijke voorwedstrijden, 1 gewestelijke finale
voor teams en misschien 2 nationale finales PK.
Voor het dagbiljarten zijn 10 districtsfinales PK gepland, gewestelijke en nationale finales PK nog niet
bekend.
Voor de Hans Boere bokaal werd het 15e toernooi op 20 oktober gespeeld, aantal deelnemers 19 en Jos
Heemskerk werd winnaar van de bokaal.
Vanaf deze plaats wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de goede en prettige samenwerking.
Voor het komende seizoen verwacht ik weer de goede en prettige samenwerking van iedereen, daar twijfel ik
geen moment aan.
Hans van Aalst, voorzitter/coördinator.
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Algemeen jaarverslag van het dagbiljarten 2019-2020
De commissie dagbiljarten is als volgt samengesteld:
Voorzitter
Hans van Aalst
Secretaris
Nico van der End
Penningmeester
Els van Tol
Wedstrijdleider competitie
Chris Koot
Wedstrijdleiders PK’s
Rob Uyttewaal en Aad Verdel
Kaarten
Jan Vos
Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:
2020 penningmeester en wedstrijdleiders PK’s
2021 secretaris en wedstrijdleider competitie
2022 voorzitter en organisator kaarten
Dit rooster wordt eindeloos herhaald, als iemand aftreedt niet volgens het rooster, dan neemt zijn opvolger zijn plaats in
op het rooster.
In de algemene ledenvergadering van 24 mei 2019 wordt Els van Tol benoemd als penningmeester.
Arie Klomp had in de vorige ledenvergadering te kennen gegeven dat hij na het seizoen 2018-2019 zou stoppen en als er
geen kandidaat zou zijn om deze functie over te nemen, er geen PK wedstrijden meer georganiseerd konden worden.
Gelukkig hebben Rob Uyttewaal en Aad Verdel zich aangemeld om samen de PK wedstrijden te gaan organiseren. Zij
werden met algemene stemmen door de vergadering benoemd.
Op het rooster van aftreden stonden de voorzitter Hans van Aalst en organisator kaarten Jan Vos, zij werden door de
vergadering herbenoemd.
Door de grote verdienste die Arie Klomp heeft gehad voor het district, vanaf 1998 wedstrijdleider PK’s, werd hij
benoemd tot lid van verdienste van het district.
De financiële commissie bestaat uit de volgende personen:
Jos Heemskerk 3e jaar
Teun Los
1e jaar
Arie Klomp
reserve
Het wedstrijdseizoen 2019-2020 werd in maart abrupt door het coronavirus gestopt. Tot dat moment heeft Chris Koot
naar alle tevredenheid de teamcompetitie in goede banen geleid, dat geldt ook voor Rob Uyttewaal en Aad Verdel, zij
hebben de PK's in het district georganiseerd. Chris, Rob en Aad werden namens alle spelers van het dagbiljarten bedankt
voor al het vele en goede werk. Ook Els van Tol heeft naar alle tevredenheid de financiële zaken over het seizoen 20182019 afgewikkeld, ook zij werd daarvoor bedankt.
Jan Vos werd bedankt voor de organisatie van de kaartmiddag.
In de algemene ledenvergadering van het district op 26 april 2019 is de contributie voor de periode van 1 juli 2019 t/m
30 juni 2020 voor de dagbiljarters vastgesteld op € 10,00 voor de leden die alleen dagbiljarten en op € 7,00 voor leden
die avond en dagbiljarten.
In de districtsvergadering van 13 november 2020 wordt de contributie voor de periode 2020-2021 vastgesteld.
In verband met Corona is de ledenvergadering van mei 2020 uitgesteld.
Zoals ik al eerder meldde, is het seizoen in maart tot een abrupt einde gekomen. Ik hoop dat we het seizoen 2020-2021
eind augustus weer kunnen starten, maar niets is zeker.
Hans van Aalst, voorzitter.
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Balans
District Rijn en Veenstreek
2018-2019
BEZITTINGEN

Balans per
30 juni 2019

Balans per
30 juni 2020

Eigen vermogen

Liquide middelen
ING NL76INGB0002144874
ING Bonus spaarrekening
ING spaarrekening

SCHULDEN

6033,78
19612,84

7365,78
19622,65

Algemene reserve
Resultaat boekjaar

Vorderingen

Kortlopende schulden

Nog te ontvangen

Nog te betalen

Totaal

Balans per
Balans per
30 juni 2019 30 juni 2020

25646,62

26988,43

24826,74
819,88

25646,62
1341,81

25646,62

26988,43

13

Lasten

EXPLOITATIE OVERZICHT
Begroti Uitkom Begrotin Baten
ng
st
g

Begroti Uitkom Begrotin
ng
st
g

20192020

20192020

20192020

2020-2021

Bestuur

450,00

200,60

250,00

Contributies senioren

Alg. Ledenvergadering

500,00

196,00

250,00

Contributies dagcompetitie

Algemene bestuurskosten

1000,00

649,28

800,00

bewaarnummer senioren

100,00

99,95

100,00

Nat. voorwedstrijden +
finales
Gewestelijke finales

600,00

413,25

600,00

1500,00

1600,00

1600,00

Advertentiebaten
bewaarnummer
Reclameopbrengst website

Districtfinales

3800,00

3697,08

3800,00

Rente opbrengsten

Vaste kosten AVVR

1650,00

1650,00

1650,00

Bijzondere baten en lasten

website

160,00

112,29

125,00

Bankkosten

160,00

156,60

160,00

Algemene kosten

100,00

43,50

100,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

100,00

10170,00

8818,55

9535,00

Bijzondere baten en lasten
Representatiekosten

Sub totaal

Resultaat positief

Totaal

1341,81

10170,00

10160,36

2020-2021

5000,00

4900,00

4800,00

0,00

0,00

0,00

Inschrijfgeld competitie

2600,00

2712,55

2600,00

Inschrijfgeld PK's

2000,00

2240,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

25,00

75,00

75,00

20,00

9,81

0,00

100,00

223,00

0,00

9745,00

10160,36

9475,00

Sub totaal

Resultaat negatief

9535,00

20192020

Totaal

425,00

10170,00

60,00

10160,36

9535,00
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Bank

Alle boekingen van het jaar met de uitsplitsing naar kostensoort/opbrengst

Spaarbonus

Alle boekingen van het jaar met de uitsplitsing naar kostensoort/opbrengst

V&W

Samenvatting per kostensoort/opbrengstsoort (zie uitsplitsingen bank en spaarrekeningen)
( zie uitsplitsingen bank en spaarrekeningen)

Balans

Spreekt voor zichzelf

Lasten
Exploitatieoverzicht

Overzicht met begroting 2019/2020 werkelijk resultaat 2019/2020 en begroting 2020/2021
begroting 2020-2021

Bestuurs en
vergaderkosten

Wij hebben op dit gebied uiterst zuinig geleefd. Tevens een ALV minder.

Baten
Bijzondere batenen lasten

Grotendeels boetes niet opkomen bij ALV

15

Bijlage bij agendapunt 8
Wijzigingen Beleidsnota.
Beleidsnota 11 november 2016, wordt: Beleidsnota 13 november 2020
Pag. 3, onder: De Lid-verenigingen, 3e alinea, de zin: De website van en voor het dagbiljarten in ons district,
wijzigen in: Het dagbiljarten heeft een link op de site van het district, www.veenrijn.nl
Pag. 4, onder: Districtsbestuur, 1e alinea, 2e zin, vervallen de zin: In de districtsvergadering van 15 november
2002 is het aantal bestuursleden vastgesteld op negen.
Pag. 5, onder: Districtsvergaderingen, Algemeen, 1e alinea, na de 1e zin de volgende zin aanvullen: Indien één
vergadering per jaar, dan wordt deze in het najaar gehouden. Voor meer informatie, zie art. 15 van de statuten.
Onder: Opkomstplicht lid-verenigingen. Verwijderen: Gewone verenigingen.
De 1e zin: De lid-verenigingen zijn verplicht een bestuurlijke afvaardiging te verzorgen voor de minimaal 2
keer per jaar te houden districtsvergaderingen.
Deze zin vervangen door de volgende zin: De lid-verenigingen zijn verplicht een afvaardiging te verzorgen
voor de te houden districtsvergadering.
Laatste zin van de eerste alinea, districtsvergaderingen, wijzigen in, districtsvergadering.
2e alinea, laatste zin: aan deze 2 vergaderingen enz. wijzigen in, aan de vergadering enz.
Pag. 6, onder: Diverse aangelegenheden, de redactie van Het blad “Biljart Totaal” in z’n geheel verwijderen.
onder: Lid van verdienste, 2e alinea: “Er zijn acht leden van verdienste” vervagen door: “Er zijn negen leden
van verdienste” en de namen aanvullen met dhr. A.P. (Arie) Klomp.
Pag. 8, Organisatie district.
Libre
7 klassen vervangen in 4 klassen
Bandstoten
4 klassen vervangen in 3 klassen
Driebanden groot
1 klasse vervangen in 2 klassen
Driebanden klein
4 klassen vervangen in 3 klassen
2e alinea, bestaande tekst:
Voorwedstrijden Nationaal zoals o.a.
- Libre overgangsklasse
- Libre klein extra klasse
- Driebanden groot 2e klasse
- Driebanden klein extra klasse
- Bandstoten groot en bandstoten klein extra klasse
- kader 38/
Deze tekst vervangen door onderstaande nieuwe tekst:
Gewestelijke en Nationale voorwedstrijden zoals o.a.
- Libre klein overgangsklasse, extra klasse en hoofdklasse
- Driebanden groot overgangsklasse
- Driebanden klein extra klasse en hoofdklasse
- Bandstoten groot en bandstoten klein 1e klasse
- Kader 38/2
Onder: Gewest, 1e alinea, 1e zin: “ uitzonderingen daar gelaten, altijd op vrijdag, zaterdag en zondag”
veranderen door: “ uitzonderingen daar gelaten, met 6 deelnemers op zaterdag en zondag.
Pag. 9, onder: Organisatie district, 1e alinea, 1e zin: 5 klassen libre, vervangen door 4 klasse libre
3e alinea, over het zgn. Toetje Toe, in z’n geheel schrappen.
Onder Strafzaken: na ISR, aanvullen met: Instituut Sportrechtspraak.
Pag. 10, 2e alinea, bestaande tekst: Het bekende bewaarnummer van de seniorencompetitie zal blijven
verschijnen. Het bewaarnummer van het dagbiljarten verschijnt in digitale vorm.
Deze tekst vervangen door: Het bewaarnummer van de avondcompetitie en het bewaarnummer van het
dagbiljarten verschijnen in digitale vorm. De clublokalen van de avondcompetitie krijgen één bewaarnummer
en de verenigingen van de avondcompetitie krijgen ook één bewaarnummer.
Onder website, 1e alinea, laatste zin, aanvullen na www.veenrijn.nl : Op deze site is o.a. een link naar het
dagbiljarten en de AVV&R.
Pag. 11, Districtscontributie 2019-2020 is € 14,00, deze wordt voor 2020-2021 € 7,00.
Leden avond en dagbiljarten 2019-2020 is € 21,00, deze wordt voor 2020-2021 € 14,00.
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Mits de voorgestelde contributieverlagingen door de ledenvergadering worden vastgesteld.
Verder worden alle datums op pag. 11, van 2019-2020 gewijzigd in 2020-2021.
Pag. 13, onder: Districtsvergaderingen, 1e alinea, 1e regel: twee, wordt veranderd in één of twee.
2e zin: De voorzitter van de vereniging bezoekt de twee jaarlijkse vergaderingen, zo mogelijk samen met een
tweede bestuurslid. Deze zin in z’n geheel schrappen.
Pag. 14, onder: Landscompetitie, 1e zin: Wijzigingen in teams zijn na aanvang van de competitie in principe
niet meer mogelijk. Deze zin in z’n geheel schrappen.
Pag. 16, onder: Kort na de finale, 2e zin: De vereniging verzorgt een verslag voor het eerst volgende Effect.
Deze zin in z’n geheel schrappen.
Voorts een aantal kleine correcties aangebracht, deze correcties hebben geen enkele invloed op de inhoud.
Hans van Aalst
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