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DAGBILJARTEN 

Uitnodiging voor de Algemene jaarvergadering te houden op vrijdag 24 mei 2019 

Bij ROAC te Rijpwetering. 

Aanmelden van 13.15 tot 13.30 uur. 

Aanvang vergadering 13.30 uur 

 

AGENDA 
 
1.   Opening voorzitter. 

2.   Gedenken van de overledenen. 

3.   Ingekomen stukken en/of mededelingen 

      Huldiging Nederlands kampioen Jan Bulk en uitreiking Johan Bakker Bokaal.  

4.   Notulen jaarvergadering van 25 mei 2018 

5.   Goedkeuring jaarverslagen 2018-2019 

      a. Algemeen verslag  

      b. Wedstrijdleider competitie teams. 

      c. Wedstrijdleider Pk’s  

 

6.   Financiën: 

      a. Verslag financiële adviescommissie 

      b. Goedkeuring voorlopig financieel verslag 2018-2019 

      c. Begroting 2019-2020 

      d. Decharge van het bestuur 

 

7.   Verkiezing commissieleden 

      Volgens rooster zijn aftredend: Hans van Aalst, voorzitter en Jan Vos, organisator kaarten. 

      Beiden stellen zich herkiesbaar. 

      Na het overlijden van onze penningmeester, John van Klink, heeft Els van Tol de taak van 

      penningmeester overgenomen, zij stelt zich nu kandidaat om benoemd te worden tot  

      commissielid als penningmeester. 

      Arie Klomp heeft eerder aangegeven om na dit seizoen te stoppen als wedstrijdleider PK. 

      De heren Aad Verdel en Rob Uyttewaal stellen zich kandidaat om samen deze functie over te nemen. 

  

 PAUZE 
 

8.   Bespreking competitie 2018-2019 

9.   Bespreking Pk’s + Kalender concept 2019-2020 

11  Bespreking Kaartmiddag 

13. Ingediende voorstellen. 

     Vergaderstukken dienen uiterlijk 10 mei bij de secretaris gemeld te zijn.  

14. Vaststelling volgende ALV. (Voorstel commissie vrijdag 29 mei 2020.) 

15  Rondvraag 

16  Sluiting 

 

Nico van der End 

Secretaris 
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DAGBILJARTEN 

 

Notulen van de algemene ledenvergadering van het  dagbiljarten, gehouden op 25 mei 2018 in het 

wijkcentrum de Zeehelden (Westerhaven) te Alphen a/d Rijn. 

 

Aanwezig van de commissie: 

Hans van Aalst, John van Klink, Arie Klomp, Nico van der End en Chris Koot. 

Afwezig van de commissie: Jan Vos wegens ziekte. 

 

Aanwezig:  leden van de verenigingen; Totaal 24 

Aanwezige verenigingen: Aalsmeer, Jacobswoude, Krijt op Tijd, De Plas,  

ROAC, Roelofarendsveen, Rijnegom, Vennepers. Westeinder, Westerhaven, 

De Sport. 

Afwezig zonder kennisgeving: Harago 

 

 

1. Opening voorzitter: 

    Hans van Aalst opent de vergadering om 13.30 uur en heet een ieder welkom. 

     

 

2. Gedenken van de overledenen. 

    -  Hans vraagt 1 minuut stilte voor diegene die ons dit seizoen zijn ontvallen. 

    -  Ies den Dekker is NK 3
e
 klasse bandstoten 2017-2018 geworden. Arie feliciteert hem     

       met het kampioenschap en overhandigt hem een bos bloemen en een enveloppe. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

    -  Ingekomen stuk van Piet Maarsen van BV Aalsmeer. 

    -  Ingekomen stuk van Aad Verdel van BV de Plas. 

    

   4. Goedkeuring notulen van de jaarvergadering 19 mei 2017. 

       De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Hans bedankt Nico voor het   

       notuleren. 

 

5. Goedkeuring jaarverslagen. 

    a. Algemeen van de voorzitter. 

    b. Wedstrijdleider competitie. 

    c. Wedstrijdleider P.K.'s  

        - Onder Gewestelijke finales 2
e
 regel moet zijn: 2

e
 klasse bandstoten is Chris Koot  4e  

          Geworden. 

          Onder dankzegging worden deze verslagen goedgekeurd en vastgesteld 
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6. Financiën 

    a. Verslag financiële adviescommissie: 

    Jos Heemskerk leest de bevindingen van de kascontrole voor aan de vergadering. 

    En geeft hij John een pluim voor zijn nauwgezet werk. 

    De commissie voor 2019 bestaat uit de heren; 

    Jos Heemskerk 2
e
 jaar 

    Hans Verdel 1
e
 jaar 

    Aad Verdel  reserve 

    Hans bedankt de commissie voor hun werk. 

 

    b. Goedkeuring voorlopig financieel verslag 2017-2018. 

    John geeft een toelichting op het financieel verslag.  

    Het financieel verslag wordt aan het eind van het boekjaar naar de leden gestuurd en deze    

    hebben dan nog 2 weken om hierop te reageren. Wanneer er geen reacties zijn, is het    

    financieel verslag goedgekeurd. 

 

    c. Begroting 2018-2019. 

    - John geeft een uitgebreide toelichting op de begroting. 

    - Er is een geschat tekort van € 315,00. 

      Een contributieverhoging is noodzakelijk. Deze wordt vastgesteld in de    

      voorjaarsvergadering 2019 van het district, voor de periode van 1 juli 2019 tot 30 juni  

      2020. 

    - Toetje-Toe is opgehouden te bestaan. 

    - Het banksaldo niet verder te laten zakken dan € 5.000,00.?? Dit wordt in de volgende     

      bestuursvergadering besproken. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

    - De vergadering gaat akkoord met de begroting 2018-2019. 

 

 

    d. Decharge van de commissie. 

    De vergadering dechargeert de commissie voor het gevoerde financieel beleid. 

    Hans bedankt John voor zijn inspanningen. 

 

 

7. Verkiezing commissieleden: 

    Aftredend zijn Nico van der End (secretaris) en Chris Koot (wedstrijdleider competitie) 

    Beiden stellen zich herkiesbaar voor de komende 3 jaar. De vergadering gaat akkoord  

    met de herbenoeming van beide heren. 

 

PAUZE 

8. bespreking competitie 2018-2019. 

    -      Chris bespreekt de competitie 2017-2018, de competitie is goed verlopen. Het aantal   

           teams voor het seizoen 2018-2019 zullen er waarschijnlijk 38 of 39 zijn. 

    - De Johan Bakker wisselbokaal is gewonnen door de Plas team E, en wordt door Chris  

            aan het team uitgereikt.   

    - De Plas E is in beide competitie helften 1
e
 geworden. Chris heeft voor de nacompetitie    een 

beslissing moeten nemen, deze finale is gespeeld voor het bepalen van de indeling in het gewest. 

    -      De vergadering gaat akkoord om in 1 poule te gaan spelen. Na 16 wedstrijden wordt de 1
e
 plaats en 2

e
 

plaats bepaald. Voor de 2
e
 helft van de competitie start men weer met nul punten. 

De eerst eindigende teams van de beide helften gaan automatisch naar het gewest. De nummers 2 

spelen een beslissingswedstrijd voor het 3
e
 ticket. 

 Chris zal op korte termijn alle mogelijke situaties die kunnen ontstaan aan de leden doen toekomen. 

Het voorstel van de Plas is niet meer relevant, omdat er in één poule wordt gespeeld.  Op de 

opmerking van de Plas over de gewestelijke finale zegt Arie dat hij zich sterk zal maken, dat alleen de 

winnaars van de 2 poules tegen elkaar spelen voor het kampioenschap. Uiteraard beslist het gewest. 
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    -   Piet Maarsen van de Aalsmeer heeft gevraagd om de aanvangstijden op 13.00 uur te stellen. Dit is in 

een eerdere vergadering aan de orde gesteld en dat stuitte op veel problemen. Onderling kan men dit 

wel regelen. De starttijd blijft 13.30 uur. Aanwezig om 13.15 uur. Chris zet dit ook in het 

bewaarnummer. 

 

9.  Bespreking P.K.'s + kalender 2018-2019. 

     -    Er moet een nieuwe wedstrijdleider PK’s komen. Komt er geen vervanger voor Arie is  

          het einde PK,s. Bespreek in uw vereniging of iemand dit op zich wil nemen. Arie stopt  

          definitief aan het einde van het komend seizoen. 

 

10 Bespreking Toetje Toe: 

Er waren maar 5 spelers die zich hadden opgegeven. Toetje-Toe houdt op te bestaan, of er    moet zich nog 

iemand aanmelden voor het organiseren van Toetje-Toe. 

  

11 Bespreking kaartmiddag: 

     De kaartmiddag is op 21 december 2018. 

     Jan heeft, via zijn vrouw Gré, telefonisch aan Hans laten weten, dat de kaartmiddag van  

     het afgelopen seizoen prima is verlopen en dat hij met alle plezier de komende    

     kaartmiddag gaat organiseren. 

      

 

12 AVG-Privacy regelgeving. 

Toestemmingsverklaringen moeten naar de leden gestuurd worden. Deze moeten dan weer gearchiveerd 

worden door de verenigingen. Maar wel zo dat het moeilijk wordt om er bij te komen voor een ander dan 

de gebruiker. 

 

13.Ingekomen stukken: 

     De stukken ingestuurd door Piet Maarsen en Aad Verdel zijn onder punt 8 behandeld. 

 

14.Vaststelling volgende ALV.  

     De volgende ALV wordt vastgesteld op 24 mei 2019. 

 

15.Rondvraag. 

     Teun Los van de Vennepers vraagt aan Arie waarom bij de gewestelijke finale voor teams,     

      afdeling Noord in Zuid heeft gespeeld en waarom het team van Den Haag in Noord heeft    

      gespeeld. Arie zegt dat Piet Verhaar, gewestelijk wedstrijdleider, dit zo indeelt. Arie zegt 

      dat hij er alles aan gaat doen om dit in de toekomst te veranderen. 

      Vervolgens bedankt Teun, namens de vergadering, de commissie voor het vele en goede   

      werk van het afgelopen seizoen. Hans bedankt Teun voor zijn mooie woorden.  

 

16. Sluiting. 

Hans sluit om 15.30 uur de vergadering en bedankt een ieder voor hun inbreng. Tevens    wenst hij 

iedereen een prettige vakantie toe.  

 

 

 

 

 

Voorzitter        secretaris 

Hans van Aalst       Nico van der End 
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Algemeen jaarverslag van het dagbiljarten 2018-2019 

Het afgelopen jaar werden wij opgeschrikt door het overlijden van onze penningmeester John van Klink. We 

hebben John leren kennen als een integere en sympathieke man. Hij heeft het penningmeesterschap altijd 

zeer bekwaam en heel precies uitgevoerd, we zullen hem missen. 

 

De commissie dagbiljarten is als volgt samengesteld:  

Voorzitter   Hans van Aalst 

Secretaris   Nico van der End 

Penningmeester Na het overlijden van John van Klink wordt deze functie voorlopig 

waargenomen door Els van Tol   

Wedstrijdleider competitie Chris Koot 

Wedstrijdleider PK's  Arie Klomp  

Kaarten    Jan Vos 

 

Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: 

2019 voorzitter en organisator kaarten 

2020 penningmeester en wedstrijdleider PK’s 

2021 secretaris en wedstrijdleider competitie 

 

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 25 mei 2018 zijn de secretaris, Nico van der End en de wedstrijdleider 

competitie, Chris Koot, herbenoemd.  

Arie heeft te kennen gegeven dat hij na het seizoen 2018-2019 stopt, een dringend beroep op de leden om 

uit te zien naar een kandidaat, die Arie komend seizoen kan opvolgen. Indien zich geen kandidaat meldt, is 

het niet meer mogelijk om PK wedstrijden te organiseren.   

 

 

 

De financiële commissie bestaat uit de volgende personen: 

Jos Heemskerk 2e jaar  

Hans Verdel    1e jaar 
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Aad Verdel   reserve 

 

Het wedstrijdseizoen zit er weer op. Chris Koot heeft naar alle tevredenheid de teamcompetitie in goede 

banen geleid, dat geldt ook voor Arie Klomp, hij heeft de PK's in het district en in het gewest georganiseerd. 

Chris en Arie 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 afgewikkeld, ook zij wordt daarvoor bedankt 

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. 

 

Jan Vos wordt bedankt voor de organisatie van de kaartmiddag. 

 

Volgens mij is het seizoen goed verlopen en daar wil ik iedereen voor bedanken die daar aan bijgedragen 

heeft. 

 

Hans van Aalst, voorzitter. 
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Jaarverslag wedstrijdleider competitie seizoen 2018-2019 

 

We zijn weer aan het eind gekomen van een enerverende, sportieve competitie. 

Een competitie waar 40 teams aan meededen. 

 

20 wedstrijden per week wat inhield dat er 80 partijen per week gespeeld werden, 

32 weken, 640 wedstrijden, 2560 partijen. 

 

De 1e helft werd gewonnen door RAV B 

De 2e helft werd gewonnen door ROAC B 

 

Ondanks de vele afmeldingen voor de Gewestelijke Halve Finales heb ik toch 3 

teams bereid gevonden om ons district te vertegenwoordigen. Deze teams zijn: 

RAV B 

KOT A 

PLAS D 

Omdat deze halve finales nog gespeeld moeten worden op het moment dat ik dit  

verslag schrijf is er nog niet bekend hoe de teams het ervan afgebracht hebben. 

 

Het hoogste carambole percentage is behaald door VEN A met 92,88 % 

Ook heeft VEN A over de complete competitie de meeste punten behaald: 1321. 

 

Deze competitie is 84 keer het maximaal te behalen punten (48) gehaald. 

 

Wedstrijdleider competitie, 

Chris Koot 
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