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DAGBILJARTEN
Uitnodiging voor de Algemene jaarvergadering te houden op vrijdag 21 augustus 2020
Te houden clublokaal van Jacobswoude te Woubrugge.

Maximaal 2 personen per vereniging
Aanmelden van 13.15 tot 13.30 uur.
Aanvang vergadering 13.30 uur
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

Opening voorzitter.
Gedenken van de overledenen.
Ingekomen stukken en/of mededelingen
Notulen jaarvergadering van 24 mei 2019
Goedkeuring jaarverslagen 2019-2020
a. Algemeen verslag
b. Wedstrijdleider competitie teams.
c. Wedstrijdleiders Pk’s

6. Financiën:
a. Verslag financiële adviescommissie
b. Goedkeuring definitief financieel verslag 2019-2020
c. Begroting + Balans 2020-2021
d. Decharge van het bestuur
7. Verkiezing commissieleden
Volgens rooster zijn aftredend: Aad Verdel en Rob Uyttewaal, wedstrijdleiders PK’s. Els van Tol,
penningmeester. Zij stellen zich herkiesbaar.
PAUZE
8. Bespreking competitie 2020-2021
9. Bespreking Pk’s + Kalender 2020-2021
11 Bespreking Kaartmiddag
13. Ingediende voorstellen.
Vergaderstukken dienen uiterlijk 7 augustus bij de secretaris gemeld te zijn.
14. Vaststelling volgende ALV. (Voorstel commissie vrijdag 28 mei 2021.)
15 Rondvraag
16 Sluiting
Nico van der End
Secretaris
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DAGCOMPETITIE
Notulen van de algemene ledenvergadering van het dagbiljarten, gehouden op 24 mei 2019 bij
ROAC te Rijpwetering
Aanwezig van de commissie:
Hans van Aalst, Els van Tol, Arie Klomp, Nico van der End.
Afwezig van de commissie: Jan Vos wegens ziekte en Chris Koot.
Aanwezig: leden van de verenigingen; Totaal 22
Aanwezige verenigingen:
Jacobswoude, Krijt op Tijd, De Plas,
ROAC, Roelofarendsveen, Rijnegom, Vennepers. Westeinder,
Westerhaven, De Sport.
Afwezig zonder kennisgeving: Harago en Aalsmeer.
1. Opening voorzitter:
Hans van Aalst opent de vergadering om 13.30 uur en heet een ieder welkom, in het bijzonder de
leden van Verdienste.
2. Gedenken van de overledenen.
- Hans vraagt 1 minuut stilte voor diegene die ons dit seizoen zijn ontvallen.
Hij staat stil bij het overlijden van John van Klink die jaren het penningmeesterschap van
het dagbiljarten minutieus heeft uitgevoerd en verder een aimabel mens was.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken.
Jan Bulk is Nederlands Kampioen bandstoten 3e klasse geworden. Arie feliciteert hem
daarmee en overhandigt hem een bos bloemen en een enveloppe met inhoud.
De Johan Bakker Bokaal is gewonnen door de Vennepers A, Hans overhandigt de
wisselbokaal aan de tealeider Jos van der Meer.
4. Goedkeuring notulen van de jaarvergadering 25 mei 2018.
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Hans bedankt Nico voor het
notuleren.
5. Goedkeuring jaarverslagen.
a. Algemeen van de voorzitter: Is onder dankzegging goedgekeurd
b. Wedstrijdleider competitie: Is onder dankzegging goedgekeurd
c. Wedstrijdleider P.K.'s :
Is onder dankzegging goedgekeurd
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6. Financiën
a. Verslag financiële adviescommissie.
De financiële adviescommissie, bestaande uit de heren Jos Heemskerk en Hans Verdel,
hebben de financiën gecontroleerd. Jos geeft een nadere toelichting op hun bevindingen en
stelt dat zij alles in orde hebben bevonden. Hans bedankt de commissie voor hun werk.
Benoeming commissie, omdat Hans Verdel geen lid meer is van het district en de reserve
Aad Verdel benoemd zal worden als wedstrijdleider PK en dus geen lid meer kan zijn van
de financiële commissie, heeft Jos zich bereid verklaard om het voor het 3e jaar te doen.
Vervolgens wordt voor het eerste jaar benoemd Teun Los en als reserve Arie Klomp.
b. Goedkeuring voorlopig financieel verslag 2018-2019.
Els geeft een toelichting op de cijfers. Het voorlopig financieel verslag wordt door de
vergadering goedgekeurd. Als Els het definitieve verslag klaar heeft wordt het naar de
leden gestuurd, als er dan binnen 3 weken geen commentaar op komt is het definitieve
verslag goedgekeurd.
c. Begroting 2019-2020.
In de begroting is een contributieverhoging van € 2,00 meegenomen, deze verhoging is in
Districtsvergadering van 26 april vastgesteld. De begroting voor 2019-2020 wordt door de
vergadering goedgekeurd.
d. Decharge van het bestuur.
De vergadering dechargeert de commissie met het gevoerde beleid.

7. Verkiezing commissieleden:
Volgens rooster zijn aftredend: Hans van Aalst, voorzitter en Jan Vos, organisator
kaarten. Beide heren worden door de vergadering herkozen.
Els van Tol wordt door de vergadering aangesteld tot penningmeester.
Arie Klomp treedt af als commissielid, wedstrijdleider PK van het dagbiljarten. Hans vraagt
of Map , de vrouw van Arie, naar voren wil komen en houdt een toespraak over alles wat hij
als commissielid heeft betekend. In 1998 heeft Arie het overgenomen van van Joop
Hoogervorst en Harry Batenburg, beiden lid van
biljartvereniging Aalsmeer. Dat Map ook naar voren is geroepen is, omdat Map altijd de
rechterhand van Arie is geweest, ze hebben het altijd samen gedaan. Ongeveer in 2011 is Arie
ook nog Gewestelijk wedstrijdleider PK geworden en nog steeds, dit blijft hij nog 1 jaar doen.
Ook heeft Arie nog een aantal jaren het secretariaat op zich genomen. Hans zegt dat Arie dus
veel verdienste voor het district heeft gehad en daarom stelt hij voor om Arie te benoemen tot
lid van verdienste van het district Veen en Rijnstreek. De vergadering gaat hiermee akkoord
met een applaus. Hans overhandigt Map een bos bloemen en vraagt aan Map of zij de gouden
speld, welke behoort bij het lid van verdienste, bij Arie op wil spelden. Hans overhandigt
Arie een plaquette waarin alles is gegraveerd, en een enveloppe met inhoud. Hans bedankt
Arie en Map nogmaals voor alles wat zij gedaan hebben.
Aad Verdel en Rob Uyttewaal worden door de vergadering gekozen als de opvolgers van
Arie als wedtrijdleiders PK’s.
PAUZE
8. bespreking competitie 2018-2019.
De uitslag van de competities zijn als volgt:
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-

-

1e plaats en kampioen is Roelofarendsveen B geworden.
2e plaats is ROAC B geworden.
3e is geworden Vennepers A.
Hans reikt aan de teamleiders van de nummers 1, 2 en 3 de bijbehorende beker en
medailles uit en feliciteert hen met het behaalde resultaat.
In een memo van Chris stelt hij dat het bepalen van de rangschikking van de nummers
1 t/m 3 op dezelfde manier kunnen doen als afgelopen jaar, maar als discussiepunt
stelt hij voor om het als volgt te doen: de nummer 1 van de eerste helft en de nummer
1 van de tweede helft een beslissingswedstrijd te laten spelen voor de 1e en 2e plaats
en de nummers 2 van de eerste helft en de nummer 2 van de tweede helft een
beslissingswedstrijd laten spelen om de 3e en 4e plaats. Indien het team dat zowel in de
eerste als in de tweede helft eerste is geworden, dan zijn zij automatisch kampioen en
strijden de nummers twee voor de 2e en 3e plaats. De vergadering gaat akkoord met dit
voorstel.
Chris wordt bedankt voor zijn vele en goede werk.
De bewaarnummers worden niet meer gedrukt, deze zijn wel digitaal op de site te vinden.

9. Bespreking P.K.'s + kalender 2019-2020.
Arie gaat met Aad en Rob een voorstel maken. Rob geeft hier een toelichting op.
4 juni is het NK 1e en 2e klasse libre bij De Plas.
10 Bespreking kaartmiddag:
Jan gaat het dit jaar weer op zich nemen.
11.Ingediende voorstellen:
Er zijn geen voorstellen ingediend.

12.Vaststelling volgende ALV.
De volgende ALV wordt vastgesteld op 29 mei 2020.

13.Rondvraag.
Jos Heemskerk: Bedankt de commissie, ook namens de vergadering, voor hun vele werk.
Hans bedankt hem voor zijn mooie woorden.

14. Sluiting.
Hans sluit om 15.00 uur de vergadering en bedankt een ieder voor hun inbreng. Tevens
hij iedereen een prettige vakantie toe.

Voorzitter
Hans van Aalst

wenst

secretaris
Nico van der End
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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 worden met algemene stemmen door de vergadering benoemd.
Op het rooster van aftreden stonden de voorzitter Hans van Aalst en organisator kaarten Jan Vos, zij worden
door de vergadering herbenoemd.
Door de grote verdienste die Arie Klomp heeft gehad voor het district, vanaf 1998 wedstrijdleider PK’s,
wordt hij benoemd tot lid van verdienste van het district.
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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 worden 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 2018-2019 afgewikkeld, ook zij wordt daarvoor bedankt.
Jan Vos wordt 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.

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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Jaarverslag wedstrijdleider competitie seizoen 2019-2020
We zijn op een zeer vreemde manier aan het eind gekomen van een enerverende, sportieve competitie.
Een competitie waar 42 teams aan meededen.

Helaas hebben we door de Corona crisis niet alle 32 ronden af kunnen werken.
Na 10 wedstrijdrondes in de 2e helft werd er heel plotseling besloten dat er niet meer gebiljart mocht
worden.

De 1e helft werd gewonnen door PLAS C
De 2e helft werd gewonnen door RIJN F

De Gewestelijke Halve Finales en Finales konden ook geen doorgang vinden i.v.m. het Coronavirus.

Na alle berekeningen is de volgende uitslag er als eindstand uitgerold.
Kampioen:

RIJN F

2e plaats:

PLAS C

3e plaats:

PLAS E

Het hoogste carambole percentage is behaald door RIJN F met 94,13 %
Ook heeft RIJN F over de complete competitie de meeste punten behaald: 1099.

Wedstrijdleider competitie,
Chris Koot
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Jaarverslag wedstrijdleiders PK’s Dagbiljarters 2019 – 2020

Het eerste jaar, als wedstrijdleiders PK dagbiljarten, heeft op ons een onvergetelijke indruk gemaakt!
Ten eerste: 21 middagen en 1 dag die sportief verlopen zijn. Vol passie werd er gespeeld. Er moesten wat
kleine dingetjes opgelost worden: te laat komen omdat de brug open stond etc.
Ten tweede : we hebben het jaar niet echt af kunnen maken door Covid 19: de gezondheid van ons allen
gaat voor! We hopen dat we seizoen 2020 – 2021, met alle beperkingen, wel in zijn geheel kunnen spelen.
Hieronder vindt U de indeling van de voorwedstrijden.
Deelnemers
Libre klein 4e klas

13

Bv De Plas, di 17 en 24 sept en 1 okt

Libre klein 3e klas

14

Bv Jacobswoude, di 8, 22 en 29 okt okt

Libre klein 2e klas

7

Bv Westerhaven do 31 okt en 7 en 14 nov

Libre klein 1e klas

3

Bv Jacobswoude 10 maart

Bandstoten 3e klas

16

Bv De Plas, di 19 en 26 nov en 3 dec

Bandstoten 2e klas

12

Bv Roac, di 7 , 14 en 21 jan

Bandstoten 1e klas

3

niet gespeeld

Driebanden 3e klas

7

Bv Westerhaven, do 30 jan 6 en 13 feb

Driebanden 2e klas

12

Bv ROAC, di 18, 25 feb en 3 maart

Driebanden 1e klas

3

niet gespeeld

Totaal

90

De resultaten van de finale Libre bij Bv Jacobswoude en de resultaten van de voorwedstrijden Bandstoten en
Driebanden vinden jullie hieronder:

Finales Libre 1e, 2e, 3e en 4e klasse op 10 maart bij Bv Jacobswoude
Eindstand Libre 4e klas: 1e Rob Kok, 2e Jan van der Geest, 3e Gerrit van Toorn en 4e Sjaak van Delft.
Eindstand Libre 3e klas: 1e Bert Ubink, 2e Jos van der Meer, 3e Evert Koper en 4e Chris Koot.
Eindstand Libre 2e klas: 1e Loek Turk, 2e Karel Scheeres, 3e Aad van Holstijn en 4e Hans van Aalst.
Eindstand Libre 1e klas: 1e Gerben de Jong, 2e Ruud Warmerdam en 3e Aad Verdel.
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Finale Bandstoten 1e, 2e en 3e klas is vervallen.
Voorwedstrijden Bandstoten 3e klas: 1e Kees Verlooy, 2e Jan van der Geest, 3e Evert Koper, 4e Marja Loos.
Voorwedstrijden Bandstoten 2e klas: 1e Jan Turk, 2e Chris Koot, 3e Cor Groen in't Wout en 4e Loek Turk.
Jammer, geen Bandst 1e klas: Karel Scheeres, Hans van Aalst, Peter van Asten en Ruud Warmerdam.

Finale Driebanden 1e, 2e en 3e klas is vervallen.
Voorwedstrijden Driebanden 3e klas: 1e Simon van Capel, 2e Aad Geeve, 3e Evert Koper en 4e Jan Bulk.
Voorwedstrijden Driebanden 2e klas :1e Bert Ubink, 2e Loek Turk, 3e Hans Mank en 4e Chris Koot.
Jammer, geen Driebanden 1e klas : Karel Scheeres, Jan Turk en Jan Wesselman.

Wedstrijdleiders: Aad Verdel en Rob Uyttewaal
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FINANCIEEL OVERZICHT

Resultaat 30-06-2020

Dagbiljart Veen- en Rijnstreek jaarvergadering 21-08-2020
1

2

3

4

Definitief resultaat

opgesteld

resultaten

opgesteld

seizoen

april 2019

meelopend t/m

mei 2020

2018-2019

Begroting 2019-2020

30-6-2020

Begroting 2020-2021

Contributie V&R

1674

2000

2174

1900

Competitievergoedingen

1437

1350

1437

1350

960

900

900

900

PK vergoedingen
Kaartmiddag inschrijvingen

108
4179

110
4179

4360

0
4360

4511

110
4511

4260

4260

Bijkomende ontvangsten
Org. Gewest.finale KNBB

-470

0

0

0

PK bijdr. KNBB gewest. Final./NK

170

0

0

0

Kaartmiddag verloting

300

300

0

300

0
Ontvangsten totaal

0

300

4179

300

0

4660

0

300

300

4511

4560

Direkt bijkomende kosten
Kosten competitie
Kosten PK organisatie
Kosten kaartmiddag

219

300

202

300

1317

2000

1095

2000

396
1932

350
1932

2650

0
2650

1297

350
1297

2650

2650

Indirekt bijkomende kosten
Bijdrage kst. V&R hoofdbestuur
Kosten arbiters

0

200

0

200

544

700

58

600

544

544

900

900

58

58

800

800

Overige bestuurskosten
vergaderkosten commissie

89

125

64

125

jaarvergadering

33

100

100

100

km. vergoeding commissie

109

100

38

100

computer, papier, porti

83

100

0

75

commissiekosten

878

700

0

800

representatie

89

50

0

50

bankkosten

144

150

119

120

1424

1424

1325

1325

322

322

1370

1370

3900

4875

1677

4820

277

-215

2833

-260
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Seizoen

2019-2020

Saldo Rabobank
Nog te ontvangen
Vooruitbetaalde kosten

Balans

9544,59
0,00
0,00
9544,59

30-6-2020

Nog te betalen
Nog te betalen
Eigen
vermogen

hoofdbestuu
200,00 r
110,00 kosten
9234,59
9544,59
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