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Verslag van de Algemene Leden Vergadering 
 
Gehouden op : donderdag 15 juni 2022 
Aanvang   :19.30 uur 
Plaats  : Party Centrum Ons Huis te Rheden 
Voorzitter : Gerrit Luiten 
Aanwezige Ereleden:  Dhr. J. Langenbach 
Afwezige Ereleden: Dhr. F. Koolen (met bericht van kennisgeving)  
Aanwezige Leden van Verdienste: Dhr. U. Hagenus 
Afwezige Leden van Verdienste: Mevr. A. Bouman en dhr. R. van den Oever (met bericht van     
kennisgeving) 
Aanwezige verenigingen: B.v. T.O.G. Concordia, B.v. De Rhedense Leeuw, B.v. Door Vriendschap Sterk, 
B.v. West-Arnhem, B.v. Gelre, B.v. Renkum, B.v. W.C.K, B.v. Elderhof, B.v. Petersberg, B.v. St. Marten, 
B.v. de Drieschaar, B.v. Harmonie+, B.v. de Paperclip, B.v. SBK, B.v. De Boerderij Concordia, B.v. de 
Petersborg, B.v. Recreatie Elderhof, B.v. Kriet op Tied, Biljartclub Arnhem, B.v. Bemmel, B.v. Driemond, 
B.v. De Grenspost, B.v. S&O PTT, B.v. Sjonnies Bar, B.v. West-Peter; 
Afwezige Verenigingen zonder Kennisgeving: B.v. de Molenberg en B.v. Sailor. 
Aanwezige bestuursleden: Gerrit Luiten (voorzitter/penningmeester a.i.), Udo Hagenus (wedstrijdleider 
avondcompetitie), Johan Hegh (wedstrijdleider dagcompetitie), Anneke Lindeman (PK commissie avond) 
Bennie Cooper (secretaris) 
Afwezige Bestuursleden: George van Gorkum (PK leider dagcompetitie) vakantie; 
Notulist: Bennie Cooper 
 
1. Opening. 
 
Gerrit Luiten opent om ca. 19.30 uur de vergadering en heet alle afgevaardigden en andere uitgenodigden 
aanwezigen van harte welkom op deze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Gerrit Luiten geeft aan blij 
te zijn dat we weer bij elkaar kunnen komen en samen te kunnen discussiëren en besluiten over de 
agendapunten van deze avond. Gerrit Luiten hoopt dan ook op een goede en zinvolle vergadering. Als laatste 
geeft Gerrit Luiten aan dat de beide competities geheel of gedeeltelijk zijn uitgespeeld. 
 
2. Ingekomen post. 
 
Bennie Cooper geeft aan dat dhr. F. Koolen (Erelid), Mevr. A. Bouman (lid van Verdienste) en dhr. R. van 
den Oever (Lid van Verdienste) zich voor deze vergadering hebben afgemeld. Helaas kan Bennie Cooper 
geen namen noemen van personen die zich hebben opgegeven voor de openstaande vacatures. 
 
3. Goedkeuren en vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering 9 juni 2020. 

 
Blz. 1, punt 5, 3e aandachtspunt:: 

 
Gerrit Luiten geeft aan dat het gesprek met “Rondom de IJssel” met betrekking tot samenwerken op niets is 
uitgelopen.  
  
 Blz. 5, Rondvraagpunt B.v. de Grenspost met betrekking tot kledingvoorschriften: 
 
B.v. Gelre vraagt hoe het zit met de kledingvoorschriften? Gerrit Luiten antwoord hierop dat door het K.V.C. 
een brief is gestuurd hierover dat de keuze van de broek en schoenen voor iedere speler vrij staat, wel dienen 
de spelers het gelijke overhemd of iets anders te dragen met daarop aan de linkerzijde de naam van de 
vereniging. B.v. K.O.T. merkt op dat dit een afgang is voor de biljartsport. Gerrit Luiten merkt op dat de 
besluitvorming van het K.V.C. niet de schoonheidsprijs verdient. B.v. de Rhedens Leeuw is van mening dat 
iedere vereniging zelf kan bepalen hoe de kledingvoorschriften van hun vereniging zijn.  
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Verder geen op- en aanmerkingen meer zijnde wordt het verslag onder dankzegging aan de notulist 
goedgekeurd en vastgesteld. 
 
4. Herdenken van de leden die ons in de afgelopen periode zijn ontvallen. 
 
Gerrit Luiten geeft aan dat de volgende leden ons in de afgelopen periode zijn ontvallen:  
Evert Zweers (Erelid en lid van B.v. De Rhedense Leeuw), Jan Hoogink (B.v. De Rhedense Leeuw), Theo 
Aaldering (B.v. de Petersberg), Dick van Limburg (B.v. West-Arnhem), Gerrit de Kloe (B.v. S&O PTT), Jan 
Brom (B.v. SBK), Henk Demoed (B.v. de Molenberg), Frans Vondel (B.v. Sjonnie’s bar) en Henk Bouman 
(B.v. Bemmel). Door een enorme blunder van de secretaris zijn de volgende leden niet genoemd tijdens deze 
vergadering: Evert Vis (B.v. de Paperclip), Kees van Soest (B.v. K.O.T.), Bart Kablau (B.v. Boerderij 
Concordia), John van de Ruit (B.v. de Grenspost), Frits Gieling (B.v. Trots van Kluirendal) en Henny Jansen 
(B.v. K.O.T.). Gerrit Luiten verzoekt de aanwezige leden te gaan staan om deze leden met één minuut stilte 
te herdenken. 
 
5. Huldiging van spelers en teams die een goed resultaat hebben behaald op een NK. 
 
Gerrit Luiten geeft aan dat het een goed gebruik van ons district om spelers en/of teams in het zonnetje te 
zetten wanneer zij een goed resultaat (bij de eerste drie) hebben behaald op een Nederlands 
Kampioenschap. Door een bestuursbesluit en de daaropvolgende corona maatregelen is dit een paar jaar 
niet gebeurd. Deze omissie willen wij vanavond inhalen en doen wij de spelers en teams die in het seizoen 
2018 – 2019 een goed resultaat hebben behaald alsnog in het zonnetje zetten. Dit zijn: Marit Poelstra (B.v. 
Renkum, 3e plaats 5e klasse Libre dagcompetitie), Rob Spee (Biljart Club Arnhem, 1e plaats 2e klasse Libre 
dagcompetitie), Nico Mortier (B.v. Rembrandt, 1e plaats2e klasse driebanden groot), Hans Stoop (B.v. Gelre, 
2e plaats 3e klasse bandstoten dagcompetitie), Rene Gerrits (3e plaats driebanden groot extra klasse), het 1e 
team Biljart Club Arnhem (John Wijninga, Rob Spee, Rene Langenbach en Aard de Bruin, 1e plaats 
dagcompetitie), het damesteam van West-Peter/de Rhedense Leeuw (Yvonne van de Zee, Renate Geluk en 
Anneke Lindeman, 1e plaats avondcompetitie). De spelers en/of teams die voor de eerste maal een top drie 
klassering hebben behaald op een Nederlands Kampioenschap ontvangen de Veluwezoom Penning. Gerrit 
Luiten reikt aan de genoemde spelers en teams deze penning en feliciteert hen met het behaalde resultaat, 
waar wij als district trots op kunnen zijn. 
 
6. Mededelingen van het bestuur. 
 

a. Uitreiking Veluwezoom Special Speldje. 
 
Gerrit Luiten geeft aan dat het district sinds 2018 dit speldje wordt uitgereikt aan personen die verdienstelijk 
zijn geweest voor de biljartsport binnen ons district. Ook deze zijn door een besluit van het bestuur een de 
corona maatregelen niet tijdens de laats gehouden Algemene Leden Vergadering uitgereikt. Vandaag willen 
wij dit alsnog inhalen. Voor dit jaar zijn dat Evert van de Kolk (B.v. Renkum), Geert Gudden (B.v. de 
Grenspost) Udo Hagenus (B.v. T.O.G. Concordia), Cees Ursem (B.v. de Paperclip) en Gerrit van de Enck 
(B.v. T.O.G . Concordia). Bennie Cooper reikt de speldjes uit aan de aanwezige. Helaas is Evert van de Kolk 
niet aanwezig en vraagt Bennie Cooper aan Marit Poelstra om hem het speldje uit te reiken. 
 

b. Teruglopen van het ledenbestand. 
 
Gerrit Luiten geeft aan dat het leden aantal op dit moment sterk aan het afnemen is. De cijfers geven dit ook 
duidelijk aan: 
 
Jaar    2016/2017 2017/2018 20018/2019 2019/2020 2020/2021 
Aantal leden   586   590   583   563   509 
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Spelers die erelid of lid van verdienste zijn en spelers die zijn vrijgesteld van contributie, omdat ze een 
dubbellidmaatschap hebben, zijn niet meegenomen in dit overzicht. Dit zijn dus alleen spelende en betalende 
leden. 
 

c. Website Veluwezoom. 
 
Gerrit Luiten geeft aan dat deze nog niet optimaal wordt gebruikt. De komende zomer zal er druk aan gewerkt 
worden om deze weer te optimaliseren. 
 

d. Mijn KNBB. 
 
Gerrit Luiten roept nogmaals de verenigingen op om “Mijn KNBB”” goed bij te houden. Alle correspondentie 
gaat via de email adressen van voorzitter, penningmeester, secretarissen en wedstrijdleiders die hierop 
vermeld staan. Het niet juist bijhouden van deze namen en adressen kan miscommunicatie geven, en kan 
het mogelijk zijn dat niet iedereen goed geïnformeerd is. 
 

e. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. 
 
Bennie Cooper geeft aan dat alle verenigingen (groot en klein), maar ook het district onder deze nieuwe wet 
vallen die per 1 juni 2021 in werking is getreden. Tijdens de discussie die hierop volgde werd duidelijk dat 
niet iedere vereniging Statuten en een Huishoudelijk Reglement hebben. SBK merkt hierover op dat op de 
website van de KNBB-voorbeeld statuten staan voor verenigingen die bijna letterlijk kan worden 
overgenomen. Gerrit Luiten geeft aan dat het district bestuur de zomer maanden zal gebruiken om het 
huidige Huishoudelijk Reglement en waar nodig de Statuten hierop aan te passen. 
 
7. Financiën. 
 
B.v. K.O.T geeft aan dat het geen goede zaak is dat een dagelijks bestuurder de dubbele functie van 
voorzitter/penningmeester moet uitoefenen. Gerrit Luiten antwoord hierop dat onze Staturen en Huishoudelijk 
Reglement dit niet verbied. Daarnaast geeft Gerrit Luiten aan dat als er volgend jaar geen verandering in 
komt hij als bestuurder zal aftreden. B.v. K.O.T. geeft hierop aan dat de verenigingen moeten ophouden met 
denken dat een paar idioten de boel wel draaiende zullen houden. 
Gerrit Luiten geeft aan dat wij als district redelijk rijk zijn. Hij is van mening dat 1,5 maal de jaarlijkse inkomsten 
voldoende moet zijn om goed te kunnen functioneren en de jaarlijkse kosten te kunnen dekken.  
Gerrit Luiten stelt dan ook voor om de contributie van de verenigingen voor het boekjaar 2022 – 2023 te 
halveren. De vergadering kan met dit bestuursbesluit instemmen. Hierna geeft hierna het woord aan Henk 
Peters (B.v. K.O.T) die samen met Rene Langebach de en boeken hebben gecontroleerd. Henk Peters geeft 
hierop dat zij beide de boeken hebben gecontroleerd en deze voor akkoord hebben bevonden. Hij verzoekt 
de vergadering dan ook om het bestuur decharge te verlenen. De aanwezige leden stemmen hiermee in en 
het bestuur wordt decharge verleend. B.v. Paperclip vraagt of het niet mogelijk is om de verlaging van de 
contributie te gebruiken voor het werven van nieuwe leden, wat eigenlijk een taak is van het hoofdbestuur 
KNBB. Gerrit Luiten antwoord hierop dat er nu ook in de dagcompetitie klappen vallen en daar ook sprake is 
van ledenverlies. B.v. Elderhof merkt op dat ook het aantal speellocaties aan het afnemen is, waardoor 
ledenverlies kan ontstaan.  
Verkiezing kascontrole commissie. Omdat Andere Meutstege (B.v. T.O.G. Concordia) aftredend is dient er 
een nieuwe kascontrole commissie komen. Voor het seizoen 2022 – 2023 zal deze bestaan uit Henk Petes 
(B.v. K.O.T) en Rene Langenbach (Biljartclub Arnhem). Als reserve lid wordt Ron Lieverink (B.v. Elderhof) 
gekozen. 
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8. Pauze 
 
Gerrit Luiten geeft aan dat alles tot dusver vlot is verlopen en daarom deze pauze iets naar voren wordt 
getrokken. De aanwezige kunnen op rekening van het district een consumptie in het café halen. 
 
9. Bestuurssamenstelling. 
 
Gerrit Luiten geeft aan dat er helaas geen aanmeldingen zijn om de openstaande vacatures van 
penningmeester en wedstrijdleider avondcompetitie op te vullen. Gerrit Luiten geeft aan aftredend te zijn als 
voorzitter, maar is herkiesbaar. Gerrit Luiten wordt door de aanwezige zonder tegenstemmen onder applaus 
herkozen als voorzitter van het district. Gerrit Luiten geeft daarna aan dat Bennie Cooper (secretaris) in 2021 
aftredend was. In eerste instantie was hij niet herkiesbaar. Maar omdat er op dat moment geen leden zich 
kandidaat hadden gesteld voor deze functie, is hij op interim basis aangebleven. Gerrit Luiten verzoekt de 
vergadering om Bennie Cooper alsnog in de functie van secretaris te kiezen. De aanwezige leden gaan 
hiermee akkoord. 
De bestuurssamenstelling is nu als volgt: 
 
Naam   Functie    Aftredend Email adres 
Gerrit Luiten  Voorzitter    2025   voorzitter-veluwezoom@outlook.com 
Gerrit Luiten  Penningmeester a.i.  2023   penningmeesterveluwezoom@outlook.com 
Bennie Cooper  Secretaris    2025   Secr.Veluwezoom2018@outlook.com 
Johan Hegh  Wedstrijdleider avond a.i. 2023   wl-a-Veluwezoom@outlook.com 
Johan Hegh  Wedstrijkleider dag  2023   dagcompetitieleider@outlook.com 
Anneke Lindeman PK Commissie avond 2023   PKcommissie@outlook.com 
George van Gorkum PK commissie dag  2023   pkdagcompetitie@outlook.com 
 
10 Wedstrijdzaken: 

a. Verslag wedstrijdleiders vergadering avondcompetitie van 11 mei 2022; 
b. Verslag wedstrijdleiders vergadering dagcompetitie van 14 mei 2022 
 

a.1 Avondcompetitie 
 
Gerrit Luiten vraagt aan Udo Hagenus of hij nog wat heeft toe te voegen aan dit verslag. Udo Hagenus geeft 
aan dat dit niet het geval is. B.v. Gelre vraagt hoe het staat met de samenwerking met het district Nijmegen 
voor de A, B2 en C1 competitie. Gelre C1 wil graag continuering met district Betuwe-Veenendaal, mede 
vanwege de loyaliteit aan  dit district. Daarnaast vraagt Gelre wat de bedoeling van het district bestuur. Gerrit 
Luiten antwoord hierop dat de verplichting van het bestuur kan, maar het staat nergens in de Statuten of 
reglementen, wij als bestuur willen niet in conflict komen met de B.v. Gelre door hen een verplichting op te 
leggen. Wel is het bestuur van mening dat je als vereniging onderdeel uitmaakt van dit district en je wel aan 
de eigen competitie, ook als is deze in samenwerking met Nijmegen dient deel te nemen. B.v. Gelre stelt 
hierop dat het zijn leden niet kan verplichten om dit te doen. B.v.  Elderhof is van mening dat als je eigen 
district eventueel in combinatie met een ander district een competitie in stelt, moet je daar als vereniging 
solidair aan zijn. Gerrit Luiten geeft aan dat in de avondcompetitie voor een van één jaar met het 10 
puntensysteem zal worden gewerkt, en dat er een scheiding komt tussen de moyennes van de dag- en 
avondcompetitie. Daarnaast zal er strenger door de wedstrijdleider avondcompetitie worden opgetreden met 
betrekking tot het uitstellen of niet spelen van een competitiewedstrijd. Er zal dan in ieder geval een sanctie 
worden opgelegd. B.v. Renkum stelt hierop dat de regels hiervoor in Nijmegen veel strenger zijn. 
 
a.2 Persoonlijke Kampioenschappen 
 
Gerrit Luiten geeft het woord aan Anneke Lindeman. Anneke Lindeman geeft aan dat de voorronden zal 
worden uitgebreid van vier na zes wedstrijden. Vanaf de 2e klasse zal met een vast aantal caramboles worden 

mailto:voorzitter-veluwezoom@outlook.com
mailto:Secr.Veluwezoom2018@outlook.com
mailto:dagcompetitieleider@outlook.com
mailto:PKcommissie@outlook.com
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gespeeld. De overige klasse met interval en beurten limiet. Anneke Lindeman bedankt Ron Lieverink voor 
het regelen van de arbiters. 
Verder geen op- en aanmerkingen wordt het verslag goed gekeurd en vastgesteld. 
 

b. Dagcompetitie. 
 

b.1 Competitie 
 
Hiervoor geeft Gerrit Luiten het woord aan Johan Hegh. Johan Hegh geeft aan dat de competitie is 
uitgespeeld. In de week van 23 juni a.s. zal de bekerfinale worden gespeeld. Hier zal voor de 1e, 2e, 3e en 4e 
plaats worden gespeeld. Het puntensysteem in de dagcompetitie blijft het 12 puntensysteem. 
 
b.2  Persoonlijke Kampioenschappen 
 
B.v. Gelre merkt op dat het dat het organiseren van 3 finales bandstoten wel erg pittig is. Door de afwezigheid 
van George van Gorkum (PK leider PK dag) antwoord Johan Hegh hierop dat het district hiervoor afhankelijk 
is van de datums die het gewest hiervoor opgeeft.  
Verder geen op- en aanmerking wordt het verslag goedgekeurd en de besproken onderwerpen vastgesteld. 
Gerrit Luiten merkt als slot op dat de afspraken voor het komend seizoen leidend zullen zijn, en waar nodig 
de wedstrijdleiders strenger zullen optreden.  
 

11. Arbiters Groep Veluwezoom (A.G.D.V.): 
 
Gerrit Luiten geeft aan dat hierover op dat er weinig te vermelden valt. Komen op dit moment arbiters te kort 
om iedere finale op de juiste manier te bemannen zijn. Ook leeftijd de leeftijd van de beschikbare arbiters erg 
hoog. Gerrit Luiten doet dan ook een oproep aan de verenigingen om te bekijken of er binnen hun vereniging 
leden zijn die opgeleid willen worden tot arbiter, om zo een lijstje aan te leggen als voorbereiding tot de 
cursus hiervoor. 
 

12. Rondvraag; 
 
B.v. S.B.K. (Henk op den Velde) merkt op dat altijd de Ereleden en de Leden van Verdienste op de website 
vermeld staan. Hij vraagt of ook de specialisten (leden met de Veluwezoom special speldje) hier ook op 
komen te staan. Daarnaast vraagt Henk op den Velde of er nog voordelen zitten aan dit speldje. Gerrit Luiten 
antwoord hierop met de vraag of hij denkt aan vrijstelling of vermindering van contributie denk, dat is niet het 
geval. 
 
B.v. Petersberg vraagt aan wie de inschrijvingen moeten worden gestuurd. Gerrit Luiten antwoord hierop dat 
deze nu aan de wedstrijdleider dagcompetitie kunnen worden gestuurd. Er zal snel mogelijk een nieuwe 
email adres voor de wedstrijdleider avond worden aangemaakt. 
 
B.v. T.O.G. Concordia merkt op dat op de website staat dat de Statuten en Huishoudelijk Reglement in 
bewerking zijn. Gerrit Luiten antwoord hierop dat het bestuur in deze zomer aan de website zal worden 
gewerkt om deze te optimaliseren. Ook onze Statuten en Huishoudelijk zullen waar nodig worden aangepast 
aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. 
 
B.v. Paperclip vraagt of het niet mogelijk is dat de docent opleiding arbiters gaar rondreizen langs de 
verenigingen, waardoor het voor de verenigingen gemakkelijker  wordt om leden te motiveren om deze 
cursus te gaan volgen. Gerrit Luiten antwoord hierop dat dit met de docent moet worden overlegd. Ron 
Lieferink merkt hierover op dat het misschien mogelijk is om de cursus in samenwerking met het district 
Nijmegen te gaan organiseren. Ook het district Nijmegen kampt met een te kort aan gekwalificeerde arbiters. 
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B.v. K.O.T. vraagt om het bestuur een applaus te geven, omdat zij de afgelopen twee jaar ondanks de corona 
perikelen in staat zijn geweest om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. De aanwezige leden geven het 
bestuur een applaus hiervoor. 
 

13. Sluiting. 
 
Voordat Gerrit Luiten de vergadering sluit merkt hij op dat een ongekend aantal teams en individuele 
personen zijn doorgedrongen tot het Nederlands Kampioenschappen dit jaar. Verder niets meer aan de orde 
zijnde sluit Gerrit Luiten de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en west hen een goede 
thuiskomst toe. 
 
 
 
Arnhem, 13-7-2022 
 
 
 
Gerrit Luiten          Bennie Cooper 
Voorzitter           Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


