
                              

Bijzondere Algemene Leden Vergadering. 

Nijland, 4 juli 2019. 

Aanwezig: vertegenwoordigers van 24 biljartverenigingen van het district Friesland. 

-Om 20.00 heet Jogchum vd Gaast een ieder van harte welkom op deze, op aanraden van dhr. P. Verhaar (voorzitter 

KVC), geheten Bijzondere ALV. Hierop heeft één van de aanwezigen een opmerking dat, volgens het statuut van de 

vereniging, het niet mogelijk is dat er een bijzondere ALV word uitgeschreven. Dhr. Verhaar wordt het woord 

gegeven om uit te leggen dat dit uit nood is geboren en omdat de tijd kostbaar is aangezien op dit moment alles voor 

het aankomende seizoen moet worden geregeld mbt de teams en de pk’s. 

Insteek voor vanavond is dus ook niet om conflicten die zijn ontstaan op te lossen maar om oplossingen te vinden 

om de werkzaamheden weer op te pakken. Door nieuwe mensen voor te stellen die zitting willen nemen in een 

interim bestuur en deze de taken op laten pakken tot er een nieuwe uitvraag zal kunnen plaatsvinden voor een 

definitief bestuur. Dit zal zo spoedig mogelijk tijdens een ALV plaatsvinden. 

Voorgesteld worden 6 namen die bij goedkeuring van de aanwezige vertegenwoordigers van de Friese 

biljartverenigingen, deze taken op zich willen nemen: 

Jogchum van der Gaast, lid van Bargebeck, voorzitter a.i. 

Meine Nutterts, lid van Cue Action, secretaris a.i. 

Harrie Joosten, lid van de Bosk, penningmeester a.i. 

Louis Stockmann, lid van DBC Sneek, wedstrijdleider teams a.i. 

Gerard Ketelaar, lid van Nea Tocht, wedstrijdleider PK a.i. 

Arend Bonnema, lid van Nijland, algemeen lid a.i. 

Vervolgens word gevraagd aan de vertegenwoordigers in de zaal om in te stemmen om dit interim bestuur aan te 

stellen door middel van handopsteken, uitslag hiervan is: 

26 stemmen voor. 

2 stemmen tegen. 

2 stemmen onthouding. 

Als gevolg hiervan neemt de voorzitter het woord en maakt van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen te 

danken voor hun komst en in het bijzonder dhr. Verhaar. Verder word  dhr. Bonnema bedankt voor het beschikbaar 

stellen van de accommodatie op korte termijn en wenst verder iedereen een behouden thuisreis. 

-Sluiting vergadering om 20.31 uur. 


