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DISTRICT  VEEN-EN RIJNSTREEK 

 

UITNODIGING VOOR DE NAJAARSVERGADERING 2022. 

 
Aalsmeer, november 2022 

De vergadering wordt zonder tegenbericht gehouden op: 
Vrijdag 18 november 2022 

In de Zeehelden. Van Brakelstraat te Alphen a/d Rijn. 

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. 

 

aanvang:  19.45 uur tekenen aanwezigheidslijsten. 

  20.00 uur opening van de vergadering. 

AGENDA 
1. Opening door de voorzitter. 

2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken. 

3. Goedkeuring notulen jaarvergadering 13-11- 2021.  

4. Goedkeuring van de jaarverslagen seizoen 2021-2022. 

a. Secretaris    d. arbitersvereniging AVV&R 

b. wedstrijdleider competitie   e. dagbiljarten 

c. wedstrijdleider PK  

5. Financiën: 

a. Verslag financiële adviescommissie. 

b. Goedkeuring financieel verslag van de penningmeester over het boekjaar 2021-2022.  

Alsmede de balans per 30 juni 2022.  

c. Decharge van het bestuur. 

d. Goedkeuring begroting 2022-2023 

e. Benoeming financiële adviescommissie (FAC) 

6. Contributie seizoen 2022-2023. 

7. Bestuursverkiezing: 

a. Volgens rooster van aftreden: Secretaris Nico van der End, Wedstrijdleider Competitie Henny Looijestein, 

Bestuurslid dagbiljarten Hans van Aalst. 

Hans stelt zich niet herkiesbaar, Jos Heemskerk stelt zich kandidaat  om Hans op te volgen.  

     Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 27 oktober bij de secretaris aanmelden. 

8. Pauze. 

9. KNBB Vereniging Carambole: De agenda voor de KVC vergadering op  

?? november a.s. en de benoeming van afgevaardigde(n) voor deze vergadering.  

10. Behandeling ingediende voorstellen. 

Ingekomen stuk van K.O.T. Zie bijlage. 

Voorstel bestuur, wijziging vergoedingen in beleidsnota. Zie bijlage. 

              Voorstellen dienen uiterlijk 26 oktober bij de secretaris ingediend zijn. 

11. Vaststelling datum volgende ledenvergadering. 

Voorstel: vrijdag 17 november 2023. 

12. Rondvraag 

13. Sluiting. 

 

District Veen- en Rijnstreek 

Nico van der End, secretaris 

 

 

 
 



4 

 

 

 

 

 

           
 
 
 

DISTRICT VEEN– EN RIJNSTREEK 
   

         Aalsmeer november 2020 

 

 
Notulen van de digitale jaarvergadering van 13 november 2021. 
 
Door de Covid 19 (Corona) crisis zijn er door de regering regels vastgesteld die het onmogelijk maken om de 
jaarvergadering te houden. Vandaar dat het districtsbestuur heeft besloten om de jaarvergadering digitaal te 
houden. 
De verenigingen hebben hierover een schrijven van het bestuur ontvangen. 
De verenigingen hebben tot 20 november de tijd gekregen om via de mail op de brochure van de 
jaarvergadering, alsook op de door het bestuur voorgestelde aanpassingen in de beleidsnota te reageren. 
 
 
 

Districtsbestuur:  Jan Verdel, Nico van der End, Peter Twilhaar, Chris Koot, 
          Jos Verdel, Henny Looijestein, Hans van Aalst 
Webmaster:  Cees Omtzigt  
Ereleden:   Hans van Aalst, Johan Bakker, Jan Gompelman 
Leden van Verdienste:   Jos Verdel, Aad Turk, Jan Wesselman, Teun Los, Piet Volwater,         Arie 

Klomp. 
 
 
Verenigingen die gereageerd hebben: 
 Voorschoten, Westeinder, Westerhaven 60+, Rijnegom, Roelofarendsveen, 

Roelofarendsveen 60+, Cobus, De Sport, Inn’t Lelyveldt, ’t Scheepje, RBV, Roac, 
Jacobswoude. 

 
 
 
Verenigingen die niet gereageerd hebben:  
 De Plas, Harago, De Schelp, Aalsmeer, De Heul, De Springbok, BCO, VBS, De 

Mijnen,  KOT, Vennepers. 
 
Het is schrijnend te zien hoe weinig verenigingen hebben gereageerd op de brochure  
Jaarvergadering en op het voorstel aanpassingen beleidsnota. 
 
Hieronder de reacties die zijn ontvangen. 
 
Agendapunten: 
 
Agendapunt 1: mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken. 
Er zijn geen mededelingen en uitgaande stukken 
 
 
Agendapunt 2: Goedkeuring notulen najaarsvergadering 2019. 
De notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld.  
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Agendapunt 3: Goedkeuring jaarverslagen 2019-2020. 
a. Jaarverslag van de secretaris is goedgekeurd en vastgesteld. 
b. Jaarverslag wedstrijdleider competitie is goedgekeurd en vastgesteld. 
c. Jaarverslag wedstrijdleider PK is goedgekeurd en vastgesteld. 
d. Jaarverslag AVV&R is goedgekeurd en vastgesteld. 
e. Jaarverslag dagbiljarten is goedgekeurd en vastgesteld. 

 
Agendapunt 4: Financiën.  

a. Het financiële jaarverslag 2019-2020 is door de kascontrolecommissie 
goedgekeurd en vastgesteld 

b. Financieel verslag van de penningmeester over het boekjaar 2019-2020 alsmede 
de balans per 30 juni 2020 is door de vergadering goedgekeurd. 

c. Exploitatie overzicht 2020-2021. Exploitatie overzicht  2020-2021 is door de 
vergadering goedgekeurd. 

d. Decharge bestuur. Het bestuur is gedechargeerd door de vergadering. 
e. Benoeming financiële adviescommissie (FAC) De FAC bestond dit seizoen uit 

RBV(Marcel Verbruggen) en Harago ( Anton Slof) Reserve De Schelp. 
De FAC 2020-2021 bestaat uit de verenigingen Harago en De Schelp. ’t Scheepje als reserve. 
 

Agendapunt 5: Contributie. 
De eenmalige contributieverlaging, van € 14,00 naar € 7,00) Is door de vergadering goedgekeurd. De 
contributie van het dagbiljarten blijft ongewijzigd. 
 
Agendapunt 6: Bestuursverkiezing. 
De bestuursleden Jan Verdel, voorzitter, Jos Verdel, wedstrijleider PK, Chris Koot, bestuurslid algemeen 
hebben zich herkiesbaar gesteld en zijn onder een oorverdovend applaus door de vergadering herkozen.  
 
Pauze: De koffie smaakte uitstekend. 
 
Agendapunt 8: Beleidsnota. 
Er zijn geen op en of aanmerkingen op de voorgestelde wijzigingen in de beleidsnota. 
Hans wordt bedankt voor het uitwerken hiervan.  
 
Agendapunt 9:KNBB vereniging Carambole. 
Betreffende KVC zijn er geen mededelingen. 
 
Agendapunt 10: Behandeling ingediende voorstellen. 
Het voorstel van het bestuur betreffende de wijzigingen in de beleidsnota, zie agendapunt 8. 
Verder zijn er geen ingediende voorstellen ingestuurd. 
 
Agendapunt 11: Vaststelling volgende jaarvergadering. 
De jaarvergadering is vastgesteld op 12-11-2021. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag. 
Westeinder 60+: Waarom bestaat het bestuur uit 6 personen en niet uit 5 ,7 of 9 personen, zodat je nooit een 
patstelling krijgt.? 
Antwoord: Het bestuur bestaat uit 7 personen. Zie boven districtsbestuur. 
  
  
Met vriendelijke groet 
 
Nico van der End 
Secretaris district Veen en Rijnstreek 
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Jaarverslag secretaris seizoen 2021-2022. 

Na enkele wedstrijden te hebben gespeeld moesten de competities worden stilgelegd door de corona uitbraak. 

Toen wij weer verder mochten gaan met de competities zijn deze doorgelopen tot eind april 2022 zodat er nog 

redelijk veel partijen gespeeld konden worden. 

Op 30 juni 2022 telde ons district 23 lidverenigingen, van deze verenigingen hebben 5 verenigingen alleen 

leden die in het dagbiljarten spelen. 

Omdat de site van de KNBB nog niet klaar is kan ik de juiste aantal leden niet vermelden. 

 

Erelid, met de titel erevoorzitter, is Johan Bakker. 

Ereleden zijn de heren Jan Gompelman en Hans van Aalst. 

Leden van Verdiensten zijn, Jos Verdel, Teun Los, Aad Turk, Jan Wesselman en Piet Volwater.  

 

Het bestuur van het district Veen en Rijnstreek bestaat uit: 

Voorzitter     de heer Jan Verdel 

Secretaris    de heer Nico van der End 

Penningmeester   de heer Peter Twilhaar 

Wedstrijdleider PK’s   de heer Jos Verdel 

Wedstrijdleider competities  de heer Henny Looijestein 

Ass. Westrijdleider   de heer Chris Koot 

Afgevaardigde dagbiljarten  de heer Hans van Aalst 

Webmaster     de heer Cees Omtzigt 

 

De financiële commissie bestond uit: 

 Harago, De Schelp en reserve ’t Scheepje. 

 

Het bestuur van de AVV&R is als volgt samengesteld: 

Voorzitter / coordinator  de heer Hans van Aalst 

Secretaris    de heer Hans Mank 

Penningmeester   de heer Karel de Vries 

De AVV&R telde op 30 juni 29 arbiters waarvan er 6 niet inzetbaar zijn. 

 

Vergaderingen 2021-2022. 

1 Jaarvergadering weten in november 2021. Dit is een digitale vergadering geworden. 

1 wedstrijdleidersvergadering gehouden op .. januari 2022. 

5            bestuursvergaderingen. 

 

In de jaarvergadering die digitaal gehouden is vanwege covid 19, op 13 november 2021 zijn o.a de volgende 

onderwerpen behandeld. 

- Goedkeuring diversen verslagen 

- Financieel verslag 2020-2021. 

- Bestuursverkiezing 

  

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 2021/2022 

 
De competitie was opgebouwd rond de volgende klassen en teams: 
 

Klasse Teams Aantal 
ronden 

Aantal 
wedstrijden 

    

Driebanden groot A 14 14 98 
Driebanden klein B1 13 26 169 
Driebanden klein B2 14 26 182 
Libre klein C1 9 27 122 
Libre klein C2 18 26 234 
Libre klein C3 12 26 156 
Dames nvt nvt 0 

Totaal 80  961 
Vol goede moed zijn we met de competitie in september 2021 gestart en tot na ronde 7 liep alles crescendo en gooide 
Covid 19 toch weer roet in het eten. Eind oktober werden we gedwongen de avondcompetitie te stoppen  
Gelukkig konden we in februari de draad weer oppakken en konden we verder met ronde 8. 
Doordat het gewest de gewestelijke finales heeft aangepast, door alleen nog de finales te spelen, konden we toch nog 
een vrij volledige competitie draaien van 20 rondes. 
 
Dit seizoen hebben 2 team de landsfinale bereikt en wel: 
 
Sport 33 in de klasse C1 
Dames team van Jacobswoude. 
 
Helaas zijn beide teams in de voorrondes afgevallen en hebben dus de finale niet kunnen bereiken. 
De competitie werd rond half mei afgesloten. 
 
Resultaten competitie 2021-2022. 
 
A klasse  

plaats team GS MP % car 

1 R.A.Veen A2 12 482 91.18 % kampioen 

2 BCO A1 12 481 91.62 % tweede 

3 BCO A7 12 477 91.52 % derde 

 
HS Jos Lugtigheid SpringbokA11 50.00 % 8 vd 16 

KP Chris Koot Sport  A12 15 in 16 brt 0.937 

 
B1 

plaats team GS MP % car 

1 Cobus B3 20 7630 92.29 % kampioen 

2 ROac B5 20 617 92.17 % tweede 

3 Cobus B9 20 601 91.37 % derde 

 
HS Leo Lips Plas B10 40 % 10vd 25 

KP Hans vd Klink RAVeen B8 23 in 20brt 1,150 

 
B2 
plaats team GS MP % car  

1 De Schelp B28 21 617 88.72 % kampioen 

2 Cobus B24 21 617 87.75 % tweede 

3 RAveen B18 21 613 87.21 % derde 

 
HS Cees Smit Cobus 22 40.00%  8 vd16  
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KP Wil vd Meer Plas 17 15 in14 brt 1.071 
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C1 
plaats team GS MP % car  

1 Sport 33 18 580 93.61 % kampioen 

2 RBV 38 18 516 84.56 % tweede 

3 Aalsmeer 36 18 512 86.12 % derde 

 
HS Cock Baas Sport 33 88.89% 128 vd 144  

KP Bjorn vd Voort RBV 38 198 in 6 brt 33.000 

 
C2 
plaats team GS MP % car  

1 De Heul 51 18 541 90.02 % kampioen 

1 Sport 50 18 534 88.71 % tweede 

2 Aalsmeer 44 18 531 89.45 % derde 

 
HS Martin vd Zwan Westerhaven 40 64.62% 42 vd 65  

KP Martin vd Zwan Westerhaven 40 65 in9 brt 7.222 

 
C3 
plaats team GS MP % car  

1 Voorschoten 60 18 760 94.03 % kampioen 

2 RAveen 59 18 708 88.56 % tweede 

3 Sport 58 18 701 88.06 % derde 

 
HS Edwin Hoogenboom RAVeen 59 41.38% 12vd 29  

KP Maurice Olijerhoek Rijnegom 63 39in 13 brt 2.785 

 
Egberts Bokaal. 
De Egberts bokaal (hoogste percentage caramboles over het hele seizoen)  
Ging dit jaar naar het team van B.V. Voorschoten 60 in de C3 klasse: 
 

BV Voorschoten 60 met 94,03 % 
 

Aad Wensveen  

Mark Looijestein  

Victor de Vries  

Henny Looijestein  

Aat Stahlie  

Karel de Vries  

 
Gewest finales van het gewest West Nederland. 
Voor de afvaardigingen naar het gewest mochten wij alleen de kampioenen per klasse afvaardigen. 
In het gewest werden dus direct de finales gespeeld zonder voorrondes. 
 
Resultaten gewest: 

A klasse   

B1 Cobus B3 3de 

B2 Cobus 24  

C1 Sport 33 1 ste 

C2 Geen afvaardiging  

C3 Bv Voorschoten 60 3 de 

Dames Jacobswoude1 1 ste 

 
De finale in de A klasse werd dit jaar door ons district georganiseerd bij Café de Keijzer in Leimuiden. 
 
Landsfinale Nieuwegein 
Sport 33 klasse C1 3de in de poule 
Dames Jacobswoude 3de in de poule 
 

Henny. Looijestein  
Wedstrijdleider landscompetitie teams 
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klasse districtskampioen vereniging afgev.gewest vereniging gewest 

      

drieb.klein       

3e klas Gerard Buis Aalsmeer Gerard Buis Aalsmeer 2e 

2e klas Chris Koot De Plas Chris Koot De Plas 6e 

1e klas John Wesselink Westerhaven John Wesselink Westerhaven 1e 

hfd klas   John van Dam Cobus 3e 

       

libre klein       

4e klas Rene Hoogervorst Inn`t Lelyveldt Rne 
Hoogervorst 

Inn`t 
Lelyveldt 

3e 

3e klas Leo Bruijgom De Plas Leo Bruigom De Plas 5e 

2e klas Jan van Veen De Sport Jan van Veen De Sport 5e 

1e klas Egbert Elstgeest Jacobswoude   2e 

hf  klas   Cock Baas De Sport 1e 

         

bandstoten klein      

3e klas Leo Bruijgom De Plas niet gespeeld   

2e klas Martin Jansen RBV niet gespeeld   

1e klas Alphons Ledoux Westerhaven niet gespeeld   

      

driebanden groot        

1e klas Rob Broeren Cobus Rob Broeren Cobus 1e 

      

driebanden groot Veen en Rijnstreek    

2e klas Niet gespeeld      

      

drieb. groot Overgangsklasse:     

        

      

dames libre afgevaardigde:   E.van Tol Jacobswoud
e 

5e 

      

Voorwedstrijden Nationaal in de V&R    

3b extra klasse, Nationaal finale RBV      

        

Kader 38/2 3e klasse Jacobswoud
e 

1 poule    

       

      

Aantal inschrijvingen: P.K.:     

  seiz. 21--22 seiz. 20-21  19--20 18--19 17--18 

libre  63 66 62 58 

bandstoten  49 60 43 58 

drieb.klein  52 64 62 65 

drieb.groot  32 25 34 39 

dames  1 1 1 1 

totaal 172 197 216 202 221 
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Algemeen jaarverslag van het dagbiljarten 2021-2022 

 
Het afgelopen seizoen hebben we maar een paar wedstrijden kunnen biljarten en toen ging alles op slot 

vanwege corona.  

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 

 

Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: 

2022: voorzitter  

2023: penningmeester en wedstrijdleiders PK 

2024: secretaris en wedstrijdleider competitie 

Dit rooster wordt eindeloos herhaald, als iemand aftreedt, niet volgens het rooster, dan neemt zijn/haar 

opvolger  zijn/haar plaats in op het rooster. 

In de algemene ledenvergadering van 20 augustus 2021 werden Nico van der End, secretaris en Chris Koot, 

wedstrijdleider competitie herbenoemd in de commissie. 

De financiële commissie bestaat uit de volgende personen: 

Arie Klomp  2e jaar 

Jan Zandbergen 1e jaar 

reserve 

In de districtsvergadering van 12 november 2021 is vastgesteld de contributie 2021-2022 te halveren, dus € 

5,00 voor leden die alleen dagbiljarten en voor leden die dag en avond biljarten, naast hun contributie voor het 

avondbiljarten, € 3,50 voor het dagbiljarten. 

In de ledenvergadering van 27 mei 2022 stond Hans van Aalst op het rooster van aftreden, hij stelde zich niet 

herkiesbaar. Met algemene stemmen werd Jos Heemskerk benoemd tot voorzitter van de commissie. 

Hans van Aalst, voorzitter 
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Jaarverslag AVV&R seizoen 2021-2022 

 
Wim Maassen heeft zijn lidmaatschap van de AVV&R opgezegd.  
Op dit moment telt de AVV&R  29 leden, waarvan 6 niet inzetbaar. 

 

Het bestuur is als volgt samengesteld: 

Voorzitter:  Hans van Aalst 

Secretaris:  Hans Mank 

Penningmeester: Karel de Vries 

 

Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: 

2022: penningmeester 

2023: voorzitter 

2024: secretaris 

 

Dit rooster wordt eindeloos herhaald, als iemand aftreedt, niet volgens het rooster, dan neemt zijn/haar 

opvolger zijn/haar plaats in op het rooster. 

 

In de ledenvergadering van 24 augustus 2021 stond Hans Mank op het rooster van aftreden en werd door de 

vergadering herbenoemd als secretaris. 

 

Het afgelopen seizoen kon er gelukkig weer gebiljart worden, wel met een onderbreking tussen half november 

en half februari door corona. 

Voor de avondcompetitie werden 11 districtsfinales, 5 gewestelijke finales en 2 poules nationale 

voorwedstrijden georganiseerd. Voor het dagbiljarten waren er 8 districtsfinales en 4 gewestelijke finales. 

 

Gelukkig konden deze finales en voorwedstrijden weer door onze arbiters met veel plezier  gearbitreerd 

worden. 

 

De top 5 ziet er als volgt uit: 

Naam    avondcompetitie dagbiljarten totaal    

1. Teun Los  19 dagen  6 dagen 25 dagen 

2. Jos Heemskerk 18     ,,   4     ,,  22     ,, 

3. Cor Groen in ’t Wout 14     ,,   2     ,,  16     ,, 

4. Herman Gortzak   7     ,,   5     ,,  12     ,, 

5. Hans van der Laan   7     ,,   5     ,,  12     ,, 

 

Voor het komend seizoen zijn van de avondcompetitie de finales en voorwedstrijden nog niet bekend. 

 

Voor het dagbiljarten zijn 10 districtsfinales PK gepland, gewestelijke en nationale finales PK nog niet 

bekend. 

 

Voor de Hans Boere bokaal werd het 16e toernooi gespeeld op 31 oktober, er deden 16 deelnemers aan mee en 

Jos Verdel 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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 EXPLOITATIE OVERZICHT 
Lasten Begroting  Uitkomst Begroting Baten Begroting Uitkomst Begroting 

 2021-

2022 

2021-

2022 

2022-

2023 

  2021-

2022 

2021-

2022 

2022-

2023 

         

Vergaderkosten bestuur 250,00 273,60 300,00  Contributies senioren 2400,00 2310,00 4400,00 

Alg. Ledenvergadering 250,00 0,00 300,00  Contributies dagcompetitie 0,00 0,00 0,00 

Algemene bestuurskosten 600,00 273,90 900,00  Inschrijfgeld competitie 0,00 0,00 2500,00 

bewaarnummer senioren 100,00 113,74 125,00  Inschrijfgeld PK's 1000,00 860,00 1500,00 

Nat. voorwedstrijden + finales 600,00 387,00 600,00  Advertentiebaten 

bewaarnummer 

0,00 0,00 0,00 

Gewestelijke finales 1600,00 1435,10 1600,00  Reclameopbrengst website 0,00 0,00 0,00 

Districtfinales 3800,00 2108,28 4000,00  Rente opbrengsten 0,00 0,00 0,00 

Vaste kosten AVVR 1650,00 900,00 1650,00  Bijzondere baten en lasten 0,00 0,00 0,00 

website 125,00 112,29 125,00      

Bankkosten 150,00 134,42 150,00      

Algemene kosten 100,00 0,00 100,00      

Bijzondere baten en lasten 0,00 0,00 0,00      

Representatiekosten 100,00 0,00 400,00      

         

Sub totaal 9325,00 5738,33 10250,00  Sub totaal 3400,00 3170,00 8400,00 

         

Resultaat positief     Resultaat negatief 5925,00 2568,33 1850,00 

         

Totaal 9325,00 5738,33 10250,00  Totaal 9325,00 5738,33 10250,00 
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Balans 
   District Rijn en Veenstreek   

   2021-2022    

 Balans per Balans per   Balans per Balans per 

BEZITTINGEN 30 juni 2021 30 juni 2022  SCHULDEN 30 juni 2021 30 juni 2022 

       

       

Liquide middelen    Eigen vermogen   

        

ING NL76INGB0002144874 12727,82 10159,49  Algemene reserve 26988,43 32350,47 

ING Bonus spaarrekening 19622,65 19622,65  Resultaat boekjaar 5362,04 -2568,33 

ING spaarrekening       

       

Vorderingen    Kortlopende schulden   

       

Nog te ontvangen    Nog te betalen   

       

Totaal 32350,47 29782,14   32350,47 29782,14 
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  Toelichti

ng 

       

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

          

Spaarbonus  Alle boekingen van het jaar met de uitsplitsing naar kostensoort/opbrengst. In seizoen  

  2021-2022 geen mutaties      

          

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

          

          

Balans  Spreekt voor zichzelf       

          

          

Exploitatieoverzicht  Overzicht met begroting 2021/2022  werkelijk resultaat 2021/2022 en begroting 2022/2023 

          

Lasten          

          

Kosten finales   De kosten voor de Nationale, Gewestelijke en Districtsfinales zijn een verrekening van het 

  seizoen 2019/2020.       

  De vaste kosten van de AVVR zijn in goed overleg voor seizoen 2021/2022 vastgesteld  

  op € 900.        

Baten          

          

Cotributies senioren  De contributie voor de senioren avondcompetities zijn voor het seizoen 2021/2022  

  wederom gehalveerd naar euro 

7 

     

  De inschrijfkosten voor teams zijn voor het seizoen 2021/2022 gesteld op nihil.  

  De inschrijfkosten voor PK's zijn voor het seizoen 2021/2022 gehalveerd naar EUR 5. 

  Dit alles zoals vastgesteld in de ALV van november 2021.    
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      Aan het bestuur van het District  Veen en Rijnstreek 

 

 

Alphen aan den rijn, 27 mei 2022 

 

Geacht bestuur, 

 

Gaarne vraag ik voor het volgende uw aandacht. 

In de district vergadering van 15 april 2016 is er gestemd over het innen van een boete bij het niet aanwezig 

zijn van een vertegenwoordiging van een aangesloten vereniging. 

Het bedrag is weliswaar niet zo hoog, maar is meer bedoeld om verenigingen aan te moedigen om op de 

vergadering aanwezig te zijn. 

In de loop der tijd heeft deze boete bij vele verenigingen wrevel gewekt. 

De onderliggende reden daarvan is dat de bestuurders van die verenigingen meestal mensen zijn van goede 

wil, die hun vrije tijd willen opofferen aan hun dierbare club. 

Het komt echter voor dat, door omstandigheden als ziekte of ander ongemak, er geen vervangend bestuurslid 

beschikbaar is om naar de vergadering te komen. Je doet er als bestuurslid alles aan om op de vergadering 

aanwezig te zijn. 

Als dan blijkt dat het die ene keer niet mogelijk was, krijg je als beloning nog een boete aan je broek. 

Dat werkt volkomen averechts en brengt je op de gedachte om er dan maar mee op te houden. 

Vrij vertaald Bekijk het maar. 

Ik wil het bestuur hierbij dringen vragen om deze boete weer af te schaffen. 

Niet alleen omdat we het niet leuk vinden, maar ook dat we allemaal alweer een paar jaar ouder zijn en de 

meesten ook wijzer zijn en niet langer als kleine kinderen behandeld te willen worden. 

Tot slot wil ik het bestuur adviseren om de vergaderingen interessant te houden voor alle afgevaardigde 

biljarters groepen, zoals dag-avond biljarters enz. Al deze groepen dienen evenveel aan bod te komen. 

Als het bestuur hierin slaagt dan komen de verenigingen vanzelf wel en is een boete niet nodig. 

Ik wil u verzoeken dit onderwerp in de eerst volgende vergadering te bespreken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Han kok 

Secretaris biljartclub KOT te Alphen aan den Rijn  
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Voorstel aanpassingen vergoedingen organiseren finales 
 

Gezien alle kostenstijgingen die we de laatste maanden hebben gezien, hebben wij als bestuur besloten om met 

een voorstel te komen om de vergoedingen voor het organiseren van finales meer in lijn te brengen met de 

huidige kosten, en het aantrekkelijker te maken voor een vereniging om een finale te organiseren. 

Wij stellen voor om de vergoeding voor alle te organiseren finales te harmoniseren op een bedrag van EUR 

175. Omdat de KVC niets meer vergoed voor het organiseren van een Gewestelijke finale, wordt dat ook een 

vergoeding vanuit het district van EUR 175 en vervalt de aanvulling van EUR 5 per deelnemer. 

De bijdrage van het district voor het organiseren van Gewestelijke en Nationale voorwedstrijden willen wij 

verhogen van EUR 12 naar EUR  15 per deelnemer. 

De beleidsnota moet hiervoor worden aangepast, een kopie van de pagina met de voorgestelde wijzigingen is 

in de uitnodiging voor de ALV bijgevoegd. 

Tevens zijn nog enkele kleine aanpassingen in de beleidsnota aangepast. Een kopie van pagina 11 van de 

beleidsnota met de belangrijkste aanpassingen is hieronder toegevoegd. 

Na goedkeuring zal de gehele aangepaste beleidsnota op de website van Veen en Rijnstreek worden 

gepubliceerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIJFERS FINANCIEEL BELEID
 

CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN VERGOEDINGEN 

 

Districtscontributie (per contributiejaar) 

- Gewone leden  (seniorleden)         €    14,00. 

- Leden dagbiljarten   €    10,00 . 

- Leden avond en dagbiljarten  €    21,00 . 

 

De contributie van het dagbiljarten wordt rechtstreeks door  

de penningmeester van het dagbiljarten geïnd. 

- Juniorleden    €      9,00 

- Grijze leden (best. verg. 26.05.2010) €      0,00. 

Inschrijvingen na 31-12 betalen halve contributie over  

dat wedstrijdjaar 

 

 

Inschrijfgelden district Veen- en Rijnstreek  

SENIOREN 

- Team in de landscompetitie   €      9,00. 

plus per teamspeler   €      6,85. 

Een team met 3 spelers betaalt €  29,55. 

Een team met 4 spelers betaalt €  36,40. 

Geen kosten voor reserves (best. verg. 21.09.2006) 

- Persoonlijk kampioenschap  €    10,00. 

DAGBILJARTEN 

- Voor elke speler   €      6,50. 

- Persoonlijk kampioenschap   €    10,00. 

De spelers dagbiljarten betalen hun inschrijfgeld aan  
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de commissie dagbiljarten. 

. 

 

Bijdragen aan organisatie van districts, gewestelijk en  

Nationale finales en Nationale Voorwedstrijden  

BIJDRAGE PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN 

- Districtsfinale senioren door het district  €   175,00.  

bij 2 finales in een lokaal   €   350,00. 

- Gewestelijk finale senioren door het district €   175,00. 

-  Districtsfinales dagbiljarten worden door de commissie  

- dagbiljarten geregeld  

- Gewestelijke finale dagbiljarten   €   175,00. 

     

 

BIJDRAGE NAT. EN GEWEST. VOORWEDSTRIJDEN 

- Door het district per deelnemer     €     15,00.  

(best. verg. 28.08.2008) 

 

BIJDRAGE FINALES VOOR TEAMS 

- Gewestelijke voorronden (kwartfinales en  

halve finales) met 4 teams door het district €     50,00. 

- Gewestelijke finale senioren in 1 lokaal. 

door het district   €    175,00. 

- Gewestelijke finale senioren in 2 lokalen 

door het district   €    350,00. 

- Districtsfinale Dagbiljarten wordt door de commissie 

-  dagbiljarten geregeld   €    175,00 

 

 

Bijdrage district aan de AVV&R  

De vaste bijdrage voor het seizoen bedraagt  €   1500,00.  

(Best. besl. 29-10-2008). 

Daarnaast vergoedt het district aan de AVV&R bij persoonlijke  

kampioenschappen per gearbitreerde dag op vrijdag € 8,00 en  

op zaterdag €    12,00. 

Bij gewest of nationaal teams vergoedt het district aan de  

\AVV&R  per arbiter voor een volledige dag €      15,00.  

Vergoedingen Dagbiljarten worden door de commissie  

Dagbiljarten betaald. De vergoedingen zijn per dag: PK ’s  

district € 8,00, gewest € 12,00 en nationaal € 15,00. Voor  

teamfinales  gewest € 12,00 en nationaal € 15,00. 

Voor de cursuskosten t.b.v. de opleiding van arbiters in het  

district wordt jaarlijks aan de AVV&R betaald €    150,00.  

Het district vergoed aan de cursist de cursuskosten van een  

opleiding tot gewestelijk arbiter plus een vergoeding als de  

cursus buiten ons district wordt gegeven en de  cursisten in  

één auto naar de cursus gaan per km   €        0,23. 

 

 

Onkostenvergoeding 

- Het Bestuur heeft besloten de kilometervergoeding voor  

- de auto’s van de bestuursleden bij werkritten te stellen 

-  per km op  (Best.besl. 20-01-2011) €        0,23. 

- Degene die namens het bestuur een finale afsluit krijgt  

-  een tegemoetkoming in de kosten van  €      20,00. 

- Voor een controle door de Financiële Advies Commissie  

- wordt aan de twee leden een reiskostenvergoeding gegeven  

- van €      12,00. 

 

 

 

 


