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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. Spaargaren deelt mee dat er een vervolg is voor gemengd kader. Er is 

daarover overleg geweest met de andere distrikten van regio NON. Als vervolg 
op de distriktsronde wordt nu een regioronde georganiseerd. Deze zal 
beurtelings plaatsvinden drie van de vier distrikten van NON (NO-Overijssel heeft 
geen distriktsronde gemengd kader. Om de deelname van 8 spelers mogelijk te 
maken rouleert het aantal deelnemers per distrikt jaarlijks. De eerste regioronde 
is 1, 2 en 3 oktober te Gorredijk. 

 
3. Ingekomen stukken 
- Er zijn geen ingekomen stukken voor de Algemene Vergadering. 
 
4. Verslag van de jaarvergadering van 6 mei 2009 
- Blz. 1, punt 6: dhr. S. Braaksma wijzigen in dhr. A.S. Braaksma. 
- Verslag wordt goedgekeurd. 
- Dhr. De Wilde vraagt over arbitrage-procedure. Vz. Legt uit dat zo mogelijk bij 

finales bij elke tafel 1 officiële arbiter wordt toegewezen. De organiserende 
vereniging zorgt voor een tweede arbiter en een schrijver. De officiële arbiter 
draagt zorg voor correcte arbitrage tijdens de toegewezen wedstrijden en wordt 
niet aangewezen als schrijver. De tweede arbiter mag wel als schrijver worden 
ingezet. 

- Distriktsfinales met 8 deelnemers. 2 distriktsfinales zouden bij wijze van proef 
worden gespeeld met 8 personen volgens systeem Marseillaise. Deze proef is 
niet doorgegaan. Wel wil de vergadering graag finales met 8 personen volgens 
normaal systeem, 28 partijen. Niet alle verenigingen kunnen zo’n finale, met 2 
tafels over 3 dagen of met 4 tafels over 2 dagen, organiseren. 

Besluit: 1 jaar indien mogelijk en bij voorkeur finales met 8 deelnemers. Indien de 
organiserende vereniging dit niet kan, dan wordt de distriktsfinale met 6 
deelnemers gespeeld. 

 
5. Financieel verslag 
- Het financieel verslag wordt uitgereikt aan de vergadering.  
- De kascommissie, BV Britsum en BC Gorredijk, 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: BC Gorredijk met BV de Bargebeck  met BV De Kiekenhof als reserve. 
- Dhr. Braaksma vindt de financiële reserves aanzienlijk en vraagt of opsparen van 

“verenigings”-gelden moet. Penningmeester legt uit dat er steeds reserves 
moeten zijn voor onvoorziene gevallen. De reserve is verspreid over meerdere 
jaren geleidelijk opgebouwd. De uitgaven kunnen van jaar tot jaar nogal 
verschillen als er bv. wel of geen arbiterscursus wordt gehouden. 

- Dhr. Snijdelaar vraagt om een begroting bij het financieel verslag zoals dit 
gebruikelijk is. Penningmeester zegt toe dit de volgende keer bij te voegen. 

 
6. Rookbeleid 
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- Het rookverbod wordt reglementair niet meer voorgeschreven maar overgelaten 
aan de distrikten. 

- Binnen distrikt Friesland wordt het rookverbod overgelaten aan de lokaalhouders. 
Roken aan de wedstrijdtafels blijft verboden. Wel zal bij de indeling en 
uitnodiging worden vermeld of er al dan niet gerookt wordt in de wedstrijdlokatie. 

- Een algemeen rookverbod binnen distrikt Friesland wordt als voorstel aan de 
vergadering voorgelegd. Alleen ’t Centrum maakt hiertegen bezwaar. Het 
voorstel wordt derhalve aangenomen m.u.v. ’t Centrum. 

 
7. Wedstrijdzaken, Arbitrage, Boetelijst, wedstrijdverslagen en huldiging  

kampioensteams: 
 
Wedstrijdzaken: de drie wedstrijdleiders doen kort verslag.  
- PK’s: Er is weer een mooie en overzichtelijke rankinglijst samengesteld. Iedere 

vereniging krijgt een exemplaar. 
- Teams: Eerst krijgen de kampioensteams van vorig seizoen nog een aandenken 

voor het clubgebouw. 
- De heren. H.J. van Dijk en J. Spaargaren noemen de kampioensteams. 

De kampioensteams van seizoen 09/10 zijn: 
klasse B1:  ’t Centrum (2e Dronrijp) 
klasse B2: DBC Sneek-1, (2e Harlingen) 
klasse C1: De Bleek-2, (2e Friesche Club/ P.B.T. Francke) 
klasse C2: Harlingen-1, (2e TOG-1) 
klasse C3: Jan Wiemers-2, (2e Friesche Club-4) 
klasse C4: Harlingen-4, (2e Harlingen-3) 
klasse C5: Gorredijk-4, (2e Lekkum) 

 
- Elk kampioensteam krijgt een hartelijk applaus van de vergadering. 
- Inmiddels zijn de regio-tussenrondes en finales gespeeld. Er hebben zich 3 

teams geplaatst voor de landsfinale eind juni in  Nieuwegein: BV Dronrijp in de 
B1-klasse, BV Harlingen in de C4-klasse en BV Lekkum in de C5-klasse 

- Meer teaminformatie is te vinden op de website van distrikt Friesland. 
 
Arbitrage:  
- Het bestuur maakt zich zorgen over het aantal actieve arbiters. Er is een 

natuurlijk verloop maar onvoldoende aanvulling. In de nabije toekomst zal het 
misschien niet meer mogelijk zijn om alle finales met KNBB-arbiters te 
bemensen. Er wordt een dringend beroep op de verenigingen gedaan om nieuwe 
arbiters te werven. 

- Er zal ook meer aandacht en werving worden gerealiseerd op de website. 
- Dhr. Snijdelaar vraagt of het mogelijk is om verenigingen te verplichten één of 

meer opgeleide arbiters te hebben. Het bestuur zal zich hierover beraden. 
 
Boetelijst: 
- Bij de uitnodiging is een voorstel gevoegd met een vereenvoudigd boetesysteem. 

De nieuwe boetelijst wordt met algemene stemmen aangenomen. 
 
8. Bestuursverkiezing 
- Dhr. D. van Wier en dhr. E. Steneker zijn aftredend en niet herkiesbaar. Dhr. van 

Wier in het bestuur sinds 28-4-1999 en is derhalve al ruim 11 jaar voorzitter. Dhr. 
Steneker heeft de taken van dhr. Miedema als wedstrijdleider PK voor een jaar 
op zich genomen maar moet om gezondheidsredenen bedanken. Met een 
aandenken en een bos bloemen worden de aftredende bestuursleden onder luid 
applaus bedankt voor hun inzet. Er heeft zich vooraf niemand beschikbaar 
gesteld als kandidaat voor de voorzittersfunctie. Voor wedstrijdleider PK heeft 
dhr. Miedema zich weer beschikbaar gesteld. 

- Dhr. J. Spaargaren stelt zich tijdens de vergadering beschikbaar als voorzitter. 
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- Dhr. Miedema wordt gekozen als nieuw bestuurslid en zal weer gaan 
functioneren als wedstrijdleider  PK’s 

- Dhr. Spaargaren wordt bij acclamatie gekozen als nieuwe voorzitter. 
 
9. Vaststellen wedstrijdkalender 
- Zie bijlage 
 
 
10. Verdeling finales 
- Zie bijlage 
 
 
11. Reglementen 
- Voor de teamsamenstellingen zijn de regels versoepeld. Er zijn verder geen 

belangrijke wijzigingen in de reglementen. 
- Het bestuur zal in een volgende vergadering een standpunt innemen over de 

toepassingen binnen het distrikt. 
 
12. Rondvraag 
V. Peter Stuyvesant, van Houten: kan niet alles per email? Dat zou besparen op 

porto enz. 
A. Ja, dat kou kunnen maar gezien de ervaringen in het verleden blijkt dan niet 

iedereen de juiste stukken op tijd te ontvangen. Daarom is er dit jaar weer voor 
gekozen om het via de post te versturen. 

 
V. Peter Stuyvesant, van Houten: hoe zit het met de poloshirtjes? Gorredijk gaat 

binnenkort een nieuw teamtenue aanschaffen. 
A. De KNBB heeft afspraken met de sponsor van de KNBB-poloshirts. Er mag 

uitsluitend gebruik gemaakt worden Ja, dat kou kunnen maar gezien de 
poloshirts van de KNBB. Welke dat zijn is te vinden op de website van de KNBB. 

 
V. Peter Stuyvesant, van Houten: welke kleuren mogen er? 
A. Alle kleuren behalve oranje. Deze kleur is voorbehouden aan het nationale team. 
 
V. Peter Stuyvesant, van Houten: kan er een datum bij de berichten? 
A. Ja, voor zver dat nog niet zichtbaar is. 
 
V. Dirk van der Veen: vraagt of er een recreanten competitie kan worden opgezet. 
A. Ja, dat dat kan maar dat kost mankracht en die is momenteel niet beschikbaar 

binnen het bestuur. Als er één of meer personen uit het distrikt zich daarvoor 
zouden melden kan er wellicht iets gedaan worden voor de recreanten. Dat geldt 
ook voor de jeugd. 

  
V. Jan Wiemers heeft vier teams en slechts twee tafels beschikbaar. Is er een 

relatie tussen het aantal teams en het aantal tafels? 
A. Nee, geen relatie. Het moet natuurlijk wel kunnen. Als een vereniging een aantal 

teams opgeeft moet er binnen de beschikbare wedstrijddagen wel 
speelgelegenheid zijn. Daarmee is het aantal teams soms beperkt. 

  
V. Jan Wiemers, Joustra vraagt of er twee poules kunnen komen met een maximum 

van ong. 20? 
A. Volgens de teamopgaven van voor komend seizoen is dat niet nodig. 
 
V. Jan Wiemers, Joustra: de datums van de PK’s worden na de competitie 

vastgesteld. Kan dat eerder vastgesteld worden? 
 A. Dit kan in overleg met leiders PK’s en Teams. Punt voor bestuur. 
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V. Jan Wiemers, Joustra vraagt of het rookbeleid voor alle KNBB-wedstrijden geldt. 
A. Ja. 
 
V. Lollum/W. Leo vd Geest: kan er bij de indeling vn de PK’s op club gekozen 

worden ipv op woonplaats? Dit om te voorkomen dat er soms teveel clubgenoten 
in dezelfde poules zitten. 

A. De PK-leider houdt hier al zoveel mogelijk rekening mee en probeert clubleden 
zoveel mogelijk te verdelen over de beschikbare poules. Maar omdat er veel 
onderling geruild wordt kan het wel eens gebeuren dat er teveel clubgenoten in 
één poule komen. 

 
V. Lollum/W, Leo vd Geest: er wordt veel geruild zonder de organiserende 

vereniging te informeren. Kan dat beter? 
A. Het is aan degenen die ruilen om ervoor te zorgen dat dit ook aan de 

organiserende vereniging wordt doorgegeven. De wijzigingen zullen ook op de 
website te zien zijn. Daarbij komen ook zoveel mogelijk de relevante 
telefoonnummers. 

 
V. Harlingen, Albert de Wilde vraagt of spelers welke worden afgevaardigd door 

distrikt naar regionaal of nationaal ook een tegemoetkoming krijgen. In andere 
dsitrikten gebeurt dat wel. 

A. Dit kan maar de hoogte zal nog vastgesteld moeten worden. Punt voor bestuur. 
 
V. Harlingen, Albert de Wilde. Kan er 1 week verschil zitten tussen de regiorondes 

van de B- en C-teams? 
A. De regiorondes voor teams worden zoveel mogelijk tegelijk gespeeld en de 

periode waarin dit kan is erg beperkt: tussen afloop distriktscompetitie en 
landsfinale. 

 
V. De Bleek, Henk Keur: wijn krijgen veel voorwedstrijden. Ligt dat aan het aantal 

opgaven? 
A. Er is geen direkte relatie tussen aantal opgaves en toegewezen voorrondes. 
 
V. Dronrijp, GertJan vd Meer: de teamindeling graag tegelijk met de PK’s kan dat? 
A. De teamindeling en speelrooster voor teams is een heel ander traject dan de PK-

indeling. Helemaal tegelijk publiceren is niet mogelijk. 
 
V. Friesche Club, Siep Braaksma vraagt hoe het komt dat de website niet altijd 

actueel is. 
A. De informatie op een website loopt altijd min of soms meer achter op de 

actualiteit. Helaas was de computer waarop de webinfo wordt gemaakt 
gecrashed en moest er vanuit backups nieuwe informatie worden geplaatst 
waardoor deze informatie tijdelijk niet correct was. Alles is nu weer in orde als het 
goed is. 

 
Tot slot bedankt de nieuwe voorzitter, Jaap Spaargaren, namens het bestuur en 
namens het distrikt de gaande voorzitter, Dirk van Wier en aftredend bestuurslid Eise 
Steneker voor hun inspanningen. Met name Dirk heeft in de 11 jaar dat hij voorzitter 
was veel voor het distrikt gedaan. De scheidende leden krijgen een hartelijk applaus 
van de vergadering. 
 
13. Sluiting 
Voorzitter sluit om 22.30 u de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen. 
 


