
Notulen bijzondere algemene ledenvergaderinng op 1 oktober 2019 te st.nicolaasga. 

 

1. Opening door interim voorzitter jogchum van der gaast. Voorzitter meld vervolgens dat deze 

ALV  is aangevraagd door 3 verenigingen te weten: biljartschool dirk vd veen, de noorderling 

en biljart vereniging lekkum.het doel van deze vergadering is het samenstellen van het 

nieuwe bestuur van de knbb afdeling Friesland.vervolgens word de agendapunten bijgesteld. 

2. Ingekomen stukken. Er hebben zich 4 vereningingen afgemeld bij de secretaris te weten: de 

smidte, it skoat, de klameare en de noorderling. Op de functies voor het bestuur hebben zich 

2 personen aangemeld dit zijn alleen opgaves voor de functie voorzitter, de betreffende 

personen zijn: Dirk van der Veen (voorgedragen door biljartschool dirk van der veen en door 

de noorderling) en Jogchum van der Gaast (voorgedragen door biljart club de bargebeck en 

door biljart club de nostagie). Voor de overige functies zijn nog geen aanmeldingen 

binnengekomen. 

3. Voorstellen kandidaten. Als eerste komt Dirk van der Veen aan het woord die uitlegt wat zijn 

plannen eventueel zouden zijn als hij de aankomende voorzitter zou gaan worden, 

vervolgens doet ook Jogchum van der Gaast zijn woord. 

4. Stemming door de aanwezige verenigingen. De stembiljetten worden uitgedeeld aan de 

diverse vertegenwoordigers van de verenigingen waarna alle biljetten weer worden 

verzameld om vervolgens door dhr. J. Spaargaren en dhr. S.j.Boonstra worden aangeboden. 

5. Wat is er tot nu toe gebeurd. De voorzitter neemt het woord om te vertellen wat hij samen 

met dhr.G.Ketelaar heeft gedaan om de pk’s weer op te starten, vervolgens word het woord 

gegeven aan dhr. L.Stockmann die als wedstrijdleider de teams weer heeft opgestart. 

6. Bedanken van het oude bestuur. Hier word vervolgens op verzoek eerst het woord genomen 

door dhr. W. Oosterhof, oud penningmeester, die een uiteenzetting doet over wat er in zijn 

beleving is gebeurd de afgelopen 4 maanden, vervolgens stelt hij dat het oude bestuur er 

geen belang in stelt om bedankjes aan te nemen als gevolg van de gebeurtenissen, dit word 

dan ook gerespecteerd. 

6a.   uitslag stemming. Nadat de stemmingsbriefjes zijn verzameld en aangeboden bij de                                                              

telcommissie bestaande uit dhr. Spaargaren en dhr. Boonstra zijn zij aan de gang gegaan met de 

telling middels een formule die rekening houd met het aantal bondsleden binnen een vereniging 

die zijn stem uitbrengt, de telling die er vervolgens uitkwam is geworden:  345 stemmen voor 

dhr. Van der Gaast en 101 stemmen voor dhr. Van der Veen. 

7.   Pauze. In de pauze werd er vervolgens nog een bakje koffie aangeboden namens de knbb-

afdeling Friesland. 

8. Aanmelding overige functies. Er werd met klem nog eens aangedrongen door de voorzitter 

dat ook de overige functies nog ingevuld moeten gaan worden en eventueel moet er binnen 

de verenigingen maar een vraag uitgaan voor eventuele kandidaten, hierop kwam er 

spontaan een stem uit de zaal van dhr. Peter van der Goot die aangaf dat hij de functie van 

penningmeester wel wou bekleden. Ook heeft Meine Nutterts aangegeven dat hij de functie 

van secretaris wel wil vervullen voor nog een jaar. 

 



9.     aanstellen nieuw bestuur. 

- Nieuwe voorzitter    : Jogchum van der Gaast. 

- Nieuwe secretaris    : Meine Nutterts. 

- Nieuwe penn.meester  : Peter van der Goot. 

- Wedstrijdleider Pk’s       : Gerard Ketelaar. 

- Wedstrijdleider teams  : Louis Stockmann. 

10.      Terugtreden interim-bestuur en installatie nieuw bestuur. 

11.       Sluiting van de vergadering. Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en heet een 

ieder nogmaals dank voor het komen en wenst vervolgens een iedereen een veilige thuisreis. 


