
 

 

        1979  - 40 jaar - 2019   

        Arbiters ver. Alkmaar  21-4-1979.       

         District N.H. Midden      1-8-2013. 
      

         Verslag van de 6e jaarvergadering  

         Biljartcentrum Bc. BVK  17 mei  2019 

 

Aanwezig:      5 Voorzitter Piet Springer Secretaris Sjaak Bleeker Coördinator Peter v/d Weert 

  Penningmeester  Peter v/d Weert   

  Bestuursleden Wieger Dijkstra  Leo Kleijn.   

     
      14 Ber Bentvelzen   Co Bolten  Ton Ebbenhorst  Bas Kamans Dennis Karstens  Arie Kleijn   

  Piet Laan  Gert Lute  Dick Ofman  Klaas Popken  Jan Veldt  Frank Vriens   

  Twan Vriens Bertus Wiertz  

 

Afbericht:      10  

 

Genodigden:   1 District  Secr. Dooitze Nauta  

Leden          9 Siem Bakkum  Wim Bosman  Willem de Flart Jan Kamp  Rob Koning Bert Looijenga  

  Co Meester Rob Paur   Ruud Slotboom        

      

Afwezig zonder bericht :  22 

 

Genodigde     1 Waarnemend voorzitter :  Janhans Berg 

Leden      21 Tjeerd Aukema   Robin Bastiaan  Erwin Bastiaan  Piet Borst  John Bokhorst Alphons Dekker  

  Peter Heine  Joop Hageman  Piet de Jongh Frans Keek Ben Kleijn Hein Kitsz   

  Jan Lammers  Cees Liefting G. Nieuwenburg Joop Pastor Cor roet   Mark Schouten  

  Ruud Steenbakker Cor v/d Toorn  Paul Wesselson   

 

Opening    
Om 20.15 opent voorzitter Piet Springer de 6

e
 jaarvergadering en heet een ieder welkom.            

Piet doet zijn woordje, er is weer veel gearbitreerd, de coördinator heeft alles weer goed opgepakt en verwerkt. 

Ook een speciaal welkomstwoordje aan Jan Veldt.  

 

Bestuursmededeling. 

De voorzitter heet de nieuwe arbiters welkom bij het korps. 

Dit zijn Bas Kamans en ook de afwezige :  Alphons Dekker en Mark Schouten 

 

Notulen van de jaarvergadering van 25 mei 2018  
Het verslag gemaakt door de secr. werd goed gekeurd. 

 

Jaarverslag van de secretaris.  

Deze werd voorgelezen en goed bevonden, deze wordt ook doorgestuurd aan een ieder.  

De secr. miste nog 2 oud arbiters die afscheid hadden genomen in zijn verslag :  Nico Rotteveel en Frans Zwanikken  

De andere waren : Gerard Impink, George Ennenga, Frits de Ruiter, Willem Peeters en Jos Roekens. 

      

Jaarverslag van de penningmeester.  
De kas is weer redelijk gevuld, we sloten af met goede reserves in de kas. 

Het district maakt dit jaar  € 4000,00  aan de arbiters ver. over, verder krijgen we nog wat giften tijdens de finales. 

Na het nieuwe seizoen wordt er gekeken naar de nieuwe financiële situatie, dit vanwege het wegvallen van finales en inkomsten. 

De penningmeester heeft nu alles kunnen uitbetalen, alleen D Gr 2e klas en de 2 team finales worden na 26 mei aan de arbiters overgemaakt.. 

Er is evenveel gearbitreerd dan het seizoen er voor, ook ongeveer 880 partij gedeelten 

De partij vergoeding is dit jaar € 5.50. 

Bij een Nat. finale krijgen we 210.00 € vergoed van de KNBB, maar onze uitbetaling is 280.00 €.aan de arbiters. 

 

Verslag kascommissie. 
De kascommissie bestond uit : 2e  jaar Dick Ofman en 1x jaar Ton Ebbenhorst. 

De boekhouding was keurig en correct verzorgd, alles zag er overzichtelijk uit.    

De commissie kon decharge verlenen. 

Kascommissie voor het nieuwe seizoen bestaat uit :   2e  jaar Co Meester, 2e  jaar Ton Ebbenhorst 

    Reserve        : Co Bolten  

Jaarverslag Coördinator. 
De coördinatie verliep goed zoals het hoorde, de arbiters hadden weer een goede en duidelijke arbitrage lijst gekregen. 

Een arbiter behoort zijn inschrijfformulier ingevuld naar de coördinator retour sturen. 

Zo gauw de data,s van de finales vaststaan van het nieuwe seizoen , gaan de inschrijfformulieren weer naar een ieder. 

We verwachten dat elke arbiter, minimaal 1 finale arbitreert, dit is een werkwijze die behoort, om een arbiter te zijn. 



 

 

Er stonden eind dit jaar  49 arbiters op de lijst, waarvan  er 34 hebben gearbitreerd. 

Dus hebben 13 arbiters niet kunnen arbitreren door gezondheid ed.,  1 nieuwe arbiter is nog niet in actie geweest... 

Geef zoveel mogelijk arbitrage dagen op aub., ook als het maar 1 avond of dag kan, dit is handig voor het samenstellen van de finales, maar ook 

voor een reserve arbiter op die finale. 

 

Bestuursverkiezing.   
 Penningmeester Peter v/d Weert was herkiesbaar en werd herkozen. 

 

 Jan Veldt. 
 Deze had al 2 jaar geleden aangegeven dat hij na 40 jaar arbitreren ging stoppen als arbiter. 

 Ik had nog geprobeerd om hem van gedachten te doen veranderen, maar dit lukte niet, zijn besluit moeten we respecteren. 

 Hij was medeoprichter van de arbiters ver. , de eerste 4 jaar als bestuurslid en daarna 16 jaar als secretaris. 

 Na een dankwoord van de secr. aan Jan, overhandigde deze een cadeaubon met bloemen en een doos alcoholvrij witte wijn aan hem.. 

 Zijn laatste optreden als arbiter is op de gewestelijke finale team bij OBIS. 

 

 Jan is op de algemene ledenvergadering van het district, benoemd tot lid van verdienste van het district. 

 Hij ontving een oorkonde en de speld van verdienste. 

 Hij was blij verrast met deze benoeming.   

 

 Peter van der weert 
 Ook peter ontving alsnog de speld van verdienste, deze was hij nog tegoed.. 

 2 jaar geleden werd Peter ook gehuldigd voor zijn bestuurswerk in het districtbestuur. 

 

 Arbiters vereniging 40 jaar. 
 40 jaar terug hebben de heren van Maldegem, Hopstaken, Jan Veldt, Ted Evers en Toon Kager de arbiters vereniging opgericht. 

 Na 4 jaar werden de taken van het bestuur herverdeeld, toen kwamen de heren Louis Roekens ,Jan Veldt, Cor Hoogerhuis, toon Kager, 

 Ide min en Nol v/d Schilden in het bestuur. 

 Op de jaarvergadering hebben we hierbij stilgestaan en een borrel op genomen.. 

 

 De niet actieve arbiters. 
 Deze blijven op de arbiterslijst staan vanwege hun verdiensten aan de biljartsport, dit omdat zij dit zelf ook wensen.  

 

 Verandering finale samenstellingen. 
 Libre : De 5e en 4e klas worden samen gevoegd als 1 klasse, de hoofdklasse wordt gewestelijke voorwedstrijden. 

 Ook zo de hoofdklasse bij bandstoten en 3 Banden. 

 Dus minder district finales te bemannen door ons. 

 

 De verenigingarbiter. 
 Deze wordt aangewezen door de organiserende ver., deze valt ook onder de verantwoording van deze ver. 

 Deze zijn helaas niet instaat om te arbitreren, wel tellen, ze hebben immers de kennis van de arbitrage niet in huis. 

 De secr. heeft daarover een brief naar het districtbestuur gezonden, met de mededeling dat dit een aandachtspunt moet worden op de 

 jaarvergadering van het district. 

 Wij staan open om eventueel een verkorte cursus te geven of een arbiter 1* opleiding te organiseren.  

   

 Evaluatie werkwijze arbiters ver.  en invulling arbitrage formulier  
Er werd medegedeeld dat het erg belangrijk is dat deze goed moet worden ingevuld , dit alles heeft met de uitbetaling te maken. 

Bij een districtsfinale krijgt de organisatie 1 arbiter per speeltafel, dus 1 arbiter komt in aanmerking voor vergoeding van een partij. 

Bij een gewestelijke finale en een NK dan krijgt de organisatie 2 arbiters per speeltafel. 

Dus ook hier komen 2 arbiters in aanmerking voor vergoeding van een partij. 

 

Uitnodiging finale  
De wedstrijdleider van het district, verstuurt de finale uitnodigingen van de spelers ook naar de secretaris. 

Die stuurt deze weer aan de arbiters die op die finale staan  

Deze gaan per mail en wie geen mail heeft, krijgt een belletje van de secr.. 

Voor de gewestelijke finales verzorgd de secr. de uitnodigingen. 

 

 Aandachtspunt voor een ieder, omtrent de communicatie   !!!!. 

 Als men van e-mailadres of van telefoon nummer veranderd ,geef dit ook aan ons door. 

  

Vergoeding  van de gearbitreerde partijen. 
De vergoedingshoogte van een gearbitreerde partij hangt af van wat er in de kas zit, maar ook door de gearbitreerde partijen. 

Dit is afhankelijk van het totaal aantal partijen en spelersgiften, we hebben wel een vaste district bijdrage. 

Alles bij elkander, min de kasbasis ( ongeveer 500.00 € in kas), wordt verdeeld onder de arbiters. 

 

 Presentie gelden. 
De presentiegelden gaan via de bank of giro, deze worden voor de vergadering overgeboekt. 

De uitbetaling van de teamfinales volgt later zo spoedig mogelijk.. 

 

 



 

 

Rondvraag. 
 

Dennis Karstens Hij was blij met de duidelijk brief van Sjaak als opleider over de begin procedure van een partij. 

 

Klaas Popken Bedankt het bestuur voor hun inzet dit jaar. 

  Hij werd gecomplimenteerd door een bezoeker bij de Nat. Finale 3 Banden, als arbiter 1*. 

  Maar ook de collega,s op deze finale. 

 

Jan Veldt  Deze bedankt alle collega,s voor de gezellig tijd die hij in de afgelopen 40 jaar heeft meegemaakt op finales. 

  Hij bedankt ook het bestuur voor de mooie woorden die tot hem kwamen op deze avond. 

  Zij laatste optreden als arbiter is op 26 mei bij OBIS, hij geeft zijn vergoeding van deze dag aan onze kas. 

 

Frank Vriens De kleding voorschriften :  

  De lange mouwen mogen tot onder de elleboog worden opgerold. 

  Als het clubtenue met korte mouwen is, is dit goedgekeurd door de bond. 

  Er mag 1 knoopje los van het overhemd bij het boord.  

 

Sluiting  : De voorzitter bedankt de biljart ver. BVK. voor het gebruik van de kantine. 

  : Het is jammer dat de opkomst matig was, het is toch de enige keer dat we samen komen. 

  : Ook waren er weer vele vakantiegangers die afhadden bericht. 

  : De vergadering was zeer positief gestemd en constructief.. 

  : De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 

          

         Secr. Arbiters vereniging    
         District N.H. Midden 

         Sjaak Bleeker 

         

               

               

    


