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Aanwezig/Afwezig: zie presentielijst 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter, dhr. D. van Wier, opent om 19.45u de vergadering en heet een 
ieder welkom. De vergadering gedenkt in een ogenblik van stilte de leden die ons 
in het afgelopen seizoen ontvallen zijn met name noemt hij Piet Postma. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen bestuur 
- De biljartvereniging F4 wordt opgeheven. 
- Afgelopen seizoen had het district 4 regiofinales. Uitdelen van de prijzen 

gebeurt nu door het district. Niet alleen de winnaars 1, 2 en 3 krijgen een prijs 
maar alle 8 deelnemers krijgen een aandenken. Organiserende verenigingen 
hoeven dit niet zelf te regelen. 

 
3. Ingekomen stukken 
- Opheffen biljartvereniging F4. 
- Brief van BCAkkrum met verzoek om partijlengte bij 3-banden 3e klasse te 

mogen verlagen naar 15 en/of maximaal aantal beurten naar 45. 
Reactie bestuur: dat is vooralsnog niet mogelijk. Er wordt gezegd dat het in 
sommige andere districten wel wordt toegepast maar daarover is geen 
zekerheid. Vz. neemt vraag mee naar de bondsraadvergadering op 4 juni 
2005 te Wijchen 
Aansluitend volgt nog een discussie over een toelatingsgrens van 0,250. 
Hiermee zou voorkomen kunnen worden dat extreem lange partijen ontstaan. 
Dhr. Braaksma zegt dat het hierbij om slechts enkele enthousiastelingen gaat. 
Laat deze maar gewoon meedoen. Besluit: regeling blijft zoals die was: geen 
ondergrens voor 3e klasse 3-banden. 

- Brief van BCAkkrum met verzoek of de kledingeisen versoepeld kunnen 
worden. Bijvoorbeeld het “vlinderstrikje” af. 

 
4. Verslag van de jaarvergadering van 6 mei 2004 
Het blijkt dat niet iedereen de notulen heeft. De notulen worden goedgekeurd. 
 
5. Financieel verslag 
Penningmeester geeft uitleg over het financieel verslag en beantwoordt enkele 
vragen. Dhr. Braaksma vindt het saldo hoog en stelt voor wat meer te besteden 
aan de biljartsport. Vz. legt uit dat een deel van het saldo is gereserveerd voor 
een uitstaande lening van de KNBB. Als dat geld beschikbaar komt zal daarover 
beslist worden. 
De kascommissie, BV het Bildt en BV Rondom, is vol lof over de gevoerde 
boekhouding. 
Het verslag wordt onder applaus goedgekeurd en de penningmeester wordt 
gedechargeerd. 
De nieuwe kascommissie is: BV P. Stuyvesant (Wolvega) en BV J. Wiemers 
(Dokkum) 
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6. Overige verslagen: 
a. PK’s: de wedstrijdleider geeft een korte toelichting op de gespeelde PK’s . 

Gevraagd wordt om veranderingen van adressen beter door te geven. 
Wedstrijdleider PK wordt bedankt. 

b. Teams: wedstrijdleider teams wordt bedankt. Op verzoek van de vergadering 
zal er naar gestreefd worden om maandelijks een overzicht te versturen. 
Indien mogelijk op een website. Deze zal opnieuw worden opgezet. 
 
De kampioensteams van seizoen 04/05 zijn: 

klasse B1/B2:  Jan Wiemers 
klasse C1:  De Bleek 
klasse C2/C3: BC Akkrum 
klasse C4/C5: Harlingen 

 
Voor alle teams is er een applaus. 
Om volgende keer de bekers gegraveerd te kunnen uitreiken wordt gevraagd 
deze eerder in te leveren. Graag direkt na de laatste teamwedstrijd. 

 
7. Bestuursverkiezing 
Aftredend dhr. S. Koning, secretaris, niet herkiesbaar. 
Vz. stelt voor om dhr. H.J. van Dijk te benoemen. Dit wordt onder applaus 
aangenomen. 
Inzake arbiteraangelegenheden is er behoefte aan een vaste contactpersoon 
binnen het bestuur. Voorgesteld wordt daarom om het bestuur daarmee uit te 
breiden. Voorgesteld wordt om dhr. F. Keuning te benoemen als bestuurslid 
arbiteraangelegenheden. Dit voorstel wordt aangenomen. Omdat het bestuur nu 
uit een even aantal personen bestaat zal bij gelijk aantal stemmen de stem van 
de voorzitter doorslaggevend zijn. 
 
8. Vaststellen wedstrijdrooster 
Zie bijlage 
 
9. Verdeling finales 
Zie bijlage. 
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10. Rondvraag 
- Friesche Club: berekening moyennes kaderspelers gebeurt op verschillende 

manieren volgens het AVE-systeem. Dit kan ten nadele zijn van spelers. 
Binnen de vergadering is een kleine discussie met zowel voor- als 
tegenargumenten. Besluit: de regeling blijft zoals deze is. 

- Arbiters vereniging: kan de vergoeding van de arbiters worden verhoogd naar 
€ 15,00? Voorstel wordt aangenomen. 

- Lollum/W: krijgt de organisatie van (regio)finales of arbitercursussen een 
vergoeding voor de lokatie? Antw. Nee. 

- Lollum/W: kan de lokatie voor de districtsvergadering rouleren zodat er 
gemiddeld door iedereen even ver gereisd moet worden? Vz. antwoord dat dit 
al gebeurd. Lollum/Waaksens stelt zich beschikbaar voor de volgende 
vergadering. 

- Bargebeck: het is soms moeilijk om voldoende tellers/schrijvers te vinden. Zijn 
die verplicht? Antw.: Ja. 

- Bargebeck: kan de indeling van de voorrondes eerder bekend gesteld 
worden? Antw. Ja, dat kan. 

- Dronrijp: kan het speelschema van de teams tijdig bekend gesteld worden? 
Antw.: Ja, dat kan. 

 
 
11. Sluiting 
Voorzitter sluit om 22.15u de vergadering onder dankzegging aan alle 
aanwezigen. 

 
 


