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Aanwezig/Afwezig: zie presentielijst 

 
1. Opening en vaststellen agenda 
- De voorzitter, dhr. D. van Wier, opent om 19.35u de vergadering en heet een 

ieder welkom. De vergadering gedenkt in een ogenblik van stilte de leden die 
ons in het afgelopen seizoen ontvallen. 

- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen bestuur 
- Dhr. J. Miedema is ziek. Hij heeft enkele punten voor de vergadering 

opgebracht: 
 Voorrondes worden op diverse plaatsen gespeeld. Graag aandacht 

daarvoor. 
 Handtekening van deelnemende spelers moet op de tellijst. 
 Tenue graag in orde tijdens officiële wedstrijden. 

 
3. Ingekomen stukken 
- Lijst met kledingeisen. 

 
4. Verslag van de jaarvergadering van 2 mei 2007 
- Verslag wordt goedgekeurd. 
 
5. Financieel verslag 
- Iedereen heeft het financieel verslag bij de uitnodiging ontvangen. 

Penningmeester (Pm) W. Oosterhof geeft toelichting op vragen. 
- V: oorzaak van de sterk gestegen telefoonkosten. 
- A: er zijn diverse oorzaken voor de gestegen telefoonkosten. Er zijn meer 

telefoonkosten door het bestuur gemaakt en ook gedeclareerd. Ook speelt 
mee dat er twee wedstrijdleiders zijn en er tegenwoordig veel meer mobiel 
gebeld wordt. 

- De kascommissie, bestaande uit BV Lollum/Waaksens) en BV Akkrum heeft 
de gevoerde boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden. 

- De penningmeester wordt gedechargeerd en bedankt voor zijn inspanningen. 
- De nieuwe kascommissie bestaat uit de twee in verenigingsnummer volgende 

leden: BV Akkrum en BV Britsum met BC Gorredijk als reserve. 
 
6. Overige verslagen: 
- PK’s: Dhr. W. Oosterhof geeft namens dhr. J. Miedema geeft samenvatting 

over het afgelopen seizoen. De resultaten zijn verzameld in een bundel welke 
voor iedere vereniging beschikbaar is.  
 

- Teams: Dhr. H.J. van Dijk noemt de kampioensteams. 
De kampioensteams van seizoen 07/08 zijn: 

klasse B1/2: De Friesche Club-1/’t Wite Hûs-2 
klasse C1: ’t Centrum-2; 
klasse C2/C3: De Friesche Club-1/De Klameare; 
klasse C4/C5: Gorredijk/Jan Wiemers. 

 
- De resultaten van de teams staan dit jaar ook in de bundel waarin ook de PK-

resultaten staan. Op de laatste bladzijden. 
- De ontbrekende bekers zullen na gravering zo spoedig mogelijk aan de 

kampioenen uitgereikt worden. Op velerlei verzoek wordt aan de 
kampioensteams niet alleen een wisselbeker uitgereikt maar krijgen de 
teamleden van het kampioensteam ook een blijvend aandenken. Alle 
kampioenen krijgen warme bijval uit de vergadering. 
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7. Bestuursverkiezing 
- De heren F. Keuning en H.J. van Dijk zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn 

geen tegenkandidaten. Met algemene stemmen worden de aftredende 
bestuursleden herkozen. 

- I.v.m. de werkdruk van de teamcompetitieleider zal deze functie worden 
gesplitst in 3-band en libre (+kader). Het bestuur is gemachtigd hiervoor 
iemand te zoeken. 
(dhr. J. Spaargaren is per september 2009 hiervoor aan het bestuur 
toegevoegd). 

 
 
8. Vaststellen wedstrijdrooster 
- Zie bijlage 
 
 
9. Verdeling finales 
- Zie bijlage 

Het kost steeds meer moeite om alle finales te plaatsen. Mogelijk moet er 
een regiofinale aan de regio worden teruggegeven. 

Omdat niet alle verenigingen aanwezig zijn zullen deze eerst nog gevraagd 
gaan worden. 

 
10. Reglementen 
- Er zijn geen belangrijke wijzigingen in de reglementen. 

 
11. Rondvraag 
V.    Dhr. F. Keuning vraagt om kandidaten voor de arbitersopleiding welke in 

oktober/november van start zal gaan. 
V. Dhr. Hoppinga heeft een vraag over de verruiming van de kledingeisen. 
A.  In vorige vergadering is meegedeeld dat de kledingeisen versoepeld zijn (zie 

notulen punt 10). Kort herhaald: geen verplicht strikje, Overhemd of poloshirt 
met korte mouw, mouwen mogen opgerold. Dit geldt alleen voor het 
distriktsvoorwedstrijden in Friesland. KNBB wedstrijden buiten het distrikt 
vallen buiten de dispensaties van ons distrikt en hebben mogelijk geen of 
ruimere dispensaties. 

V. Dhr. H. Keur vraagt aandacht voor de vergrijzing binnen het distrikt en pleit 
voor activiteiten om jeugd bij het biljarten te betrekken. 

  Voor het jaarlijkse kadertoernooi Friesland wat wordt gespeeld in De Groene 
Weide in Bolsward zijn moeilijk arbiters te krijgen. Graag aanmelden bij dhr. 
Keur. 
Verzoek om de ondergrens te verlagen bij kaderspelers. Het gemengd kader 
houdt op in Friesland. Kan er overleg plaats vinden met andere distrikten om 
toch een vervolgronde te krijgen. 

A.  Uitgelegd wordt dat er een resultaat is opgesteld met een verlaagde 
ondergrens. Er bleek nauwelijks enig verschil in de einduitslag te zitten. Het 
bestuur neemt het laatste verzoek nogmaals mee naar de PK-teamleider. 

V.  Dhr. S. Braaksma vraagt of de punten van gespeelde, maar vervallen 
wedstrijden blijven staan of vervallen.  

A. WS-teamcompetitie legt uit uit dat alle gespeelde wedstrijden meetellen voor 
het seizoenmoyenne. Of de wedstrijdpunten moeten blijven of vervallen zal 
overlegd worden met het bondsburo. 

V. Dhr. L. van de Geest vraagt of er regels zijn wanneer meerdere spelers van 
dezelfde vereniging in dezelfde voorronde spelen.  

A. Er spelen meerdere dingen zoals met elkaar mee kunnen rijden of niet tijdig 
aanwezig kunnen zijn bij verre verenigingen. Enkele spelers van dezelfde 
vereniging in dezelfde poule is geen bezwaar maar bij meerdere spelers 
bestaat het risico van verlies van concentratie en mogelijke bevoordeling.  
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V. Dhr. L. van der Geest vraagt of er al en vervanger is voor Biljart Totaal. 
A. Nee, dat is er niet. BT bestaat nog steeds maar is niet meer verplicht voor 

verenigingen. De KNBB ondersteunt BT niet meer. 
V. Dhr. L. van der Geest vraagt of heffingen via de club gebeuren. 
A. Administratieve heffingen gaan altijd via de vereniging. Een speler 

vertegenwoordigt altijd een vereniging. De vereniging kan de heffing weer 
verhalen op de speler. 

V. Dhr. A. van Dalfsen vraagt of de voorstellen vooraf in de agenda kunnen 
komen. 

A. Dat gebeurt al mits de voorstellen tijdig bij het bestuur worden ingeleverd. 
V.  Dhr. R. Leenstra vraagt of veranderingen meer zichtbaar gemaakt kunnen 

worden. 
A. Veranderingen in moyenne of spellengte worden in de tussenstanden steeds 

vet afgedrukt. 
 
 
BV Kiekenhof: kunnen de uitslagen van regiowedstrijden (en hoger) op de 

website geplaatst worden. Er is veel belangstelling voor de resultaten van 
spelers die dit halen. 

A.  Wsl dhr. Miedema zegt dat dit kan en dat hij hiervoor zal zorgen. 
V.  BV De Bleek: graag de uitslagen wekelijks actualiseren ook al zijn niet alle 

uitslagen binnen. 
A.  Wsl: (zie ook punt 3, 3e streepje). Dit wordt komend seizoen nagestreefd. 
V.  BV Bargebeck: het is voorgekomen dat het B1 en B2 team tegelijk thuis 

speelde. Kan dit voorkomen worden? 
A.  Wsl: daar wordt steeds rekening mee gehouden maar kan door verschuiven 

of uitstel van wedstrijden niet altijd voorkomen worden. 
V.  Dhr. S. Koning heeft in het gastenboek van De Friesche Club de vraag 

gezien of wedstrijden in de 3-band A-klasse ongelimiteerd uitgesteld kunnen 
worden? 

A.  Het bestuur gaat niet in op vragen uit gastenboeken. 
 
Dhr. F. Keuning, arbiteraangelegenheden, zegt dat enkele verenigingen de 
arbitersvergoeding nog niet hebben voldaan. Graag z.s.m. doen dan kan dit 
seizoen afgesloten worden. 
 
 
12. Sluiting 

Voorzitter sluit om 22.20 u de vergadering onder dankzegging aan alle 
aanwezigen. 

 
 


