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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 lokatie De Bleek is gekozen omdat het waarschijnlijk het 
laatste jaar is dat HCR De Bleek bestaat. De vergadering gedenkt in een 
ogenblik van stilte de leden die ons in het afgelopen seizoen ontvallen. 

- Het onderwerp arbitrage wordt toegevoegd aan punt 10: reglementen. De 
agenda wordt vastgesteld. 

 
2. Mededelingen bestuur 
- Er is een cursus distriktsarbiter geweest. 7 personen zijn geslaagd als 

distriktsarbiter en 1 als clubarbiter. 
- Bij de regiovergadering is meegedeeld dat de sectie carambole niet meer als 

sectie maar zelfstandig doorgaat. Voor de KNBB leden carambole heeft dat 
geen verdere consequenties. 

- Er gaat een presentielijst rond en een lijst met de laatste gegevens met 
verenigingsfuncties uit de ledenadministratie van de KNBB. Graag deze lijsten 
invullen en controleren op juistheid. 

 
3. Ingekomen stukken 
- Brief van Nea Tocht over vergoedingen bij finales. 

N.a.v. deze brief vult de vertegenwoordiger van ’t Centrum aan dat de 
vergoedingen wel iets omhoog mogen. Besloten wordt om de vergoedingen te 
verhogen naar € 150 en € 200. 

- Brief van De Bleek over inzet arbiters. 
 

4. Verslag van de jaarvergadering van 25 april 2008 
- Verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 
5. Financieel verslag 
- Iedereen heeft het financieel verslag bij de uitnodiging ontvangen. 

Penningmeester (Pm) W. Oosterhof geeft toelichting op vragen. 
- V: Lollum/W: het saldo spaarrekening 2008 is ongeveer de helft van 2007. 
-  A: Penningmeester geeft uitleg. 
- De kascommissie, bestaande uit BV Britsum en BV Akkrum heeft de 

gevoerde boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden. Wel wordt 
opgemerkt dat het half uur tijd voorafgaande aan de vergadering onvoldoende 
is om een gedegen controle te houden. De penningmeester wordt 
gedechargeerd en bedankt voor zijn inspanningen. 

- De nieuwe kascommissie bestaat uit de twee in verenigingsnummer volgende 
leden: BV Britsum en BC Gorredijk met BV De Stadsherberg als reserve. 

 
6. Wedstrijdzaken, -verslagen en uitreiking kampioensbekers teams: 
- Distrikt Friesland heeft  met dhrn. A.S. Braaksma (3B-3ekl), F. Scheffer (Libre 

5e kl), A. de Wilde (Libre 2e kl), L. Lolkema (BS 3e kl) meegedaan aan de 
landsfinale. F. Scheffer is nationaal kampioen geworden. Ook 
vermeldenswaardig zijn de prestaties van het C4 team van Harlingen die 
hebben meegedaan aan de landsfinale voor teams in Nieuwegein. De 
resultaten van de PK’s en de teams zijn door dhr. Miedema weer gebundeld 
in een verslag waarvan elke aanwezige vereniging een exemplaar meekrijgt.  
 

- Teams: De heren. H.J. van Dijk en J. Spaargaren noemen de 
kampioensteams. 
De kampioensteams van seizoen 08/09 zijn: 

klasse B1: ’t Wite Hûs-2 (2e De Friesche Club) 
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klasse B2: De Klameare (2e Gorredijk) 
klasse C1: ’t Centrum-2 (2e Dronrijp) 
klasse C2: Friesche Club-1 (2e Lollum/Waaksens) 
klasse C3: Jan Wiemers-2 (2e Harlingen) 
klasse C4: Harlingen (2e Gorredijk) 
klasse C5: Lekkum (2e Harlingen) 

 
- Elk kampioensteam krijgt een hartelijk applaus van de vergadering. 
- Inmiddels zijn de tussenrondes gespeeld voor plaatsing regiofinale. De 

Friesche Club is door naar de regiofinale. 
- De bekers zijn een jaarlijks terugkerend probleem. Voorgesteld wordt om de 

wisselbekers niet meer uit te reiken. Daarvoor in de plaats krijgt het 
kampioensteam een blijvend aandenken aangevuld met een oorkonde voor de 
vereniging.  
 
Er zijn twee voorstellen aangaande wedstrijdzaken ingediend. 
 
Voorstel 1: teams van 4 spelers voor de hogere klassen. 
De voor- en tegenargumenten worden genoemd en bediscussieerd. Er zijn 
nog teveel onduidelijkheden en problemen om dit door te voeren. Voorstel 
wordt een jaar uitgesteld. 
 
Voorstel 2: distriktsfinales met 8 spelers ipv 6 te spelen volgens systeem 
Marseillaise met 2 poules en kruisfinales. 
Ook dit voorstel heeft zowel voordelen als nadelen waarbij het vooral als 
nadeel wordt ervaren dat de geplaatste spelers bij dit systeem niet allemaal 
tegen elkaar spelen waardoor er mogelijk geen terechte kampioen komt. 
Anderzijds zijn er wel stemmen om veranderingen niet meteen te weigeren 
maar ook eens iets nieuws te proberen. 
Het voorstel wordt niet aangenomen maar om tot een goede afweging te 
kunnen komen zullen er wel twee distriktsfinales volgens systeem Marseillaise 
gespeeld worden. Dit zijn de finales bandstoten in Harlingen en Libre in 
Lollum. Beide verenigingen voelen er niets voor om aan deze proef mee te 
doen. Dit voorstel wordt daarom niet aangenomen. 
 
Dhr. Rein Prins is 25 jaar actief als arbiter binnen het distrikt. Ter gelegenheid 
van dit jubileum en als blijk van waardering krijgt dhr. Prins een blijvend 
aandenken in de vorm van een tinnen bord. De vergadering applaudisseert 
voor dhr. Prins. 
 
 

7. Bestuursverkiezing 
- De heer J. Miedema is aftredend en niet herkiesbaar. Dhr. Miedema zit in het 

bestuur sinds 17-05-1992 en is derhalve al bijna 17 jaar bestuurslid. Vz. 
memoreert in vogelvlucht de vele activiteiten van dhr. Miedema. Onder luid 
applaus wordt dhr. Miedema door de vergadering bedankt voor zijn jarenlange 
inzet. 

- Er heeft zich niemand beschikbaar gesteld als kandidaat. Het is evenwel 
noodzakelijk dat er een opvolger voor dhr. Miedema. Vz. wijst erop dat er 
eerst een bestuurskandidaat dient te komen. Deze hoeft niet perse als 
wedstrijdleider PK te fungeren. De bestuursfuncties zullen binnen het bestuur 
worden verdeeld. 
Omdat er ook nu zich niemand aanmeldt wordt een pauze ingelast waarin de 
verenigingen zich kunnen beraden. Vz. geeft mee dat zonder kandidaat er 
geen PK’s zullen zijn komend seizoen. Ook zal dhr. Miedema nog een jaar als 
coach de nieuwe wedstrijdleider PK begeleiden. 
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Na een pauze van 20 minuten bleek in eerste instantie nog steeds niemand 
bereid zich voor een bestuursfunctie te melden. 
Dhr. de Wilde wil in principe wel maar pas volgend jaar. 
Uiteindelijk stelt dhr. E. Steneker zich beschikbaar onder voorbehoud dat zijn 
gezondheid dit toelaat. 
 

- Dhr. Spaargaren is per september 2008 aan het bestuur toegevoegd als 
wedstrijdleider competitie libre. De vergadering wordt verzocht akkoord te 
gaan met de benoeming van dhr. Spaargaren. 

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

 
 

10. Reglementen 
- Er zijn geen belangrijke wijzigingen in de reglementen. 
- Arbitrage (ingebracht punt): dhr. Hoekstra heeft enkele opmerkingen over 

arbitrage bij De Bleek op papier gezet en leest deze voor. Zijn opmerkingen 
vinden geen bijval van de vergadering en worden ter kennisgeving gelaten 
voor wat het is. In de komende arbitersvergadering zal dit punt nog eens 
worden doorgelicht. 

 
11. Rondvraag 
V.    Dhr. de Wilde heeft een vraag over de kledingeisen. BC Harlingen heeft 

alvast poloshirts voor de jeugd besteld. Hoe zit e.e.a. aangaande strikjes? 
A. De poloshirts worden door de KNBB gepromoot en zijn toegestaan. Bij een 

poloshirt behoeft geen strikje te worden gedragen. 
V.  Dhr. de Wilde stelt voor om de deelnemers aan finales boven het niveau van 

distrikt een kleine vergoeding en/of attentie te geven. 
A. Het bestuur zal dit in een volgende bestuursvergadering meenemen. 
V. Dhr. Hoekstra merkt op dat er weinig informatie is over de resultaten van 

regionale en nationale finales. Er staat heel weinig hierover op de website. 
A.  Dhr. Miedema zegt dat alle resultaten van regiofinales altijd binnen enkele 

dagen op de website staan. Voor resultaten van landelijk finales hangt het er 
van af hoeveel informatie het bestuur daar over krijgt van organiserende 
verenigingen. Dat is in de regel heel weinig. 

V. Dhr. Wijnia vraagt of het distriktsbestuur meer kan doen bij nationale 
kampioenschappen. 

V. Dhr. vd West vraagt om een handleiding of procedure voor verenigingen die 
een finale organiseren. ’t Wite Hus liep tegen nogal wat vragen aan bij het 
organiseren. 

A. Er bestaat al een soort draaiboek. Het bestuur zal dit nader uitzoeken en op 
de website plaatsen. 

M. Dhr. van Dijk deelt mee dat er komend seizoen een nieuwe vereniging 
bijkomt: De Boel uit Oudeschoot (voormalig De Posthoorn). 

M. Dhr. Spaargaren vult hierop aan dat ook in Sneek een nieuwe vereniging in 
oprichting is. Het wachten is nog op de gemeentelijke vergunningen. 

V. Dhr. Keuning vraagt of de inning van arbitragebijdrage op een meer directe 
manier kan plaatsvinden. Er verandert niets in de bedragen maar het gaat nu 
over teveel schijven. 

 
12. Sluiting 
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Voorzitter sluit om 22.30 u de vergadering onder dankzegging aan alle 
aanwezigen. 

 
 


