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Aanwezig/Afwezig: zie presentielijst.  
Afwezig zonder kennisgeving: de Smidte. N-Joy en ’t Wite Hûs 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
- De voorzitter, dhr. J. Spaargaren, opent om 19.30u 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 vastgesteld. 
 
2. Mededelingen bestuur 
- De presentielijst gaat rond. Op de presentielijst staat ook het aantal KNBB-leden 

per vereniging. Er zijn nu 26 verenigingen met totaal 401 leden. 
 
3. Ingekomen stukken 
- Er zijn geen ingekomen stukken voor de Algemene Vergadering. 
 
4. Verslag van de jaarvergadering van 20 mei 2010 
- Blz. 1, punt 4, 4e streepje: Bij normale finales met 8 personen zijn er 28 partijen 

en geen 56. 
- Verslag wordt verder ongewijzigd goedgekeurd met dank aan de secretaris. 

  
5. Financieel verslag 
- De uitdraai van het financieel verslag is nog niet beschikbaar. De 

penningmeester gaat op de lokale computer zorgen voor voldoende uitdraaien. 
Dit punt wordt uitgesteld tot na punt 6. De uitgereikte uitdraai is nog niet 
helemaal correct. Het juiste financieel overzicht zal o.a. via de website over 
enkele dagen beschikbaar zijn. 

- De kascommissie, BC Gorredijk en BV De Bargebeck, 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 de Bargebeck  met BV De Kiekenhof  met DBC Sneek als reserve. 
- Penningmeester legt uit dat de regiokosten voor vergoeding arbitrage zijn 

verlegd naar de districten. De bijdragen voor (team)inschrijving zijn door de bond 
verlaagd van € 8,00 naar € 6,00 en gaan nog verder omlaag. Verder zijn de 
reserves zodanig ingeteerd dat de begroting niet meer gegarandeerd sluitend is. 

- Voorstel om de contributie te verhogen van € 5,-- naar € 7,50 wordt unaniem 
aangenomen.  

 
6. Wedstrijdzaken, Arbitrage, Sancties, wedstrijdverslagen en huldigen  

kampioensteams: 
 
Wedstrijdzaken: 
- PK’s: de jaarvergadering was dermate vroeg dat de rankinglijst nog niet klaar 

was. Iedere vereniging krijgt desgevraagd een exemplaar zodra gereed. Vanuit 
de vergadering wordt geopperd om de rankinglijst op de site beschikbaar te 
stellen. Dhr. Miedema neemt dit op met de webmaster. 

- Afgelopen seizoen zijn de districtfinales bij proef voor 6 of 8 finalisten gehouden. 
Dit ter keuze van de vereniging met inachtneming van beschikbaarheid lokatie en 
tafels. Deze proef is goed bevallen en besloten wordt dit te continueren. Wel 
wordt daarbij opgemerkt dat de huidige vergoeding ook aangepast zou moeten 
worden aan het aantal finalisten. Besloten wordt om bij finales met 6 een 
vergoeding van € 150,-- toe te kennen en bij 8 finalisten een vergoeding van € 
180,--. 

- Voorgesteld wordt om, net zoals de buurdistricten, het wedstrijdpunten-systeem 
te verlaten en over te stappen op het partijpuntensyteem met 7 te behalen 
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punten. Voordelen hiervan zijn dat elke partij nu zichtbaar telt en dat er ook niet 
meer hoeft te worden begonnen op 1 biljart bij een drie-mans-team. Voorstel 
wordt in stemming gebracht en met slechts 1 tegenstem aangenomen. 
Het bestuur stelt voor om in september, voorafgaande aan de competitie, een 
vergadering te beleggen met wedstrijdleiders. 

- Door KNBB is voorstel gedaan het aantal caramboles te verlagen. Dit voorstel 
wordt in stemming gebracht en met meerderheid van stemmen aangenomen. De 
uitslag van de stemming zal worden teruggekoppeld naar de dhr. A. Klijn van de 
KNBB. 
 

 
Arbitrage: 
- Dhr. Keuning legt uit dat het aantal arbiters zo langzamerhand te gering is om 

alle finales voldoende te bemensen. Er is voldoende werving geweest om op 
vrijwillige basis aanwas van het arbiterskorps te bewerkstelligen. Het resultaat is 
dat er nu weliswaar een cursus clubarbiter loopt waarvan mogelijk enkelen door 
zullen gaan voor districtarbiter maar dat dat te weinig is. 
Zoals vorig jaar ook al voorgesteld zal er bij onvoldoende aanmelding voor 
arbiters net als bij andere sporten een verplichting moeten komen voor 
verenigingen om naar ratio van KNBB-leden arbiters te leveren. 
Dhr. van Wier, BV Dronrijp, zegt dat arbiters net zo nodig zijn als spelers en dat 
hij blij is met het bestaande korps van deze vrijwilligers die steeds maar weer 
zorgen dat een finale goed gespeeld kan worden. Daarbij maakt hij de 
kanttekening dat verplichting waarschijnlijk ook leden zal gaan kosten. 
Na een discussie besluit het bestuur om in ieder geval een richtlijn uit te geven 
voor verenigingen waarbij deze zelf kan zien hoeveel arbiters er van deze 
vereniging verwacht gaan worden. Dit zal in de richting van de 10% zijn. 
Gerekend naar het huidige aantal van 401 bondsleden betekent dit dan 40 
arbiters. De richtlijn zal nog verder worden uitgewerkt en verenigingen welke nu 
nog geen of te weinig arbiters leveren zullen daar op worden aangesproken. Ook 
zal de richtlijn op de website komen. 
Gevraagd wordt verder nog om op de website meer uitleg te geven van zo’n 
arbiterscursus. 
 

Sancties: 
- Voorzitter doet een opsomming van de in de laatste twee jaren opgelegde boetes 

en sancties. 
- Medegedeeld wordt dat er binnenkort een landelijke strafcommissie KNBB komt. 

 
Wedstrijdverslagen en huldigen kampioenteams:  
- De heren. H.J. van Dijk en J. Spaargaren noemen de kampioensteams. 

De kampioensteams van seizoen 10/11 zijn: 
klasse B1: Friesche Club (1e), DBC (2e); 
klasse B2: Gorredijk-5 (1e), Wite Hus-2 (2e) 
klasse C1: Friesche Club (1e), Nea Tocht (2e) 
klasse C2: Harlingen-1 (1e), Nea Tocht (2e) 
klasse C3: Jan Wiemers-2 (1e), Jan Wiemers-1 (2e) 
klasse C4: Harlingen-4 (1e), De Bleek-3 (2e) 
klasse C5: Spider-2 (1e), Harlingen-5 (2e) 

 
- Elk kampioensteam krijgt een aandenken voor het clublokaal, voor alle 

teamleden die 4 of meer keer hebben meegespeeld een medaille en een hartelijk 
applaus van de vergadering. 

- De regio-tussenrondes en finales worden resp. gespeeld op 14 en 28 mei. 
- De spelers en teams welke zijn doorgedrongen tot het landelijk niveau worden 

genoemd en de verenigingen krijgen de daarvoor vastgestelde vergoeding. 
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7. Bestuursverkiezing 
- Dhr. F. Keuning is aftredend. Als nieuw bestuurslid heeft dhr. E. Steneker zich 

beschikbaar gesteld. Hij zal bij verkiezing als secretaris zitting gaan nemen. Dhr. 
van Dijk stelt de functie secretaris beschikbaar maar wil wel als competitieleider 
voor de B- en C-teams aan blijven. 

- De vergadering stemt in met het voorgestelde. 
- Voorzitter bedankt dhr. Keuning voor de 6 jaar waarin hij zich als bestuurslid 

heeft ingezet voor het district en overhandigt hem een bos bloemen. 
 
8. Vaststellen wedstrijdkalender 
- Zie bijlage 
 
 
9. Verdeling finales 
- Zie bijlage 
 
 
10. Reglementen 
- Er zijn geen belangrijke reglementswijzigingen. 
- Wel wordt de teamcompetitie m.i.v. het nieuwe seizoen anders opgezet met 3 

klassen i.p.v. 5. Hierbij zijn ook de regels voor deelname aan meerdere teams en 
spelen als reserve versoepeld. 

 
11. Rondvraag 
V. Dronrijp, dhr van Wier: BV Dronrijp kan bij finales niet instaan voor algeheel 

rookverbod omdat de biljartvereniging niet de “baas” is in de speellokatie maar 
dat dit beslist wordt door de horecaondernemer. Wanneer een rookverbod hem 
klanten en omzet gaat kosten ziet hij daar van af. 

A. Op het inschrijfformulier kan men aangeven of een speler wel/niet roker is. Bij de 
indeling en toewijzingen kan daarmee dan rekening worden gehouden. 

V. Dronrijp, dhr. van Wier: het is enkele keren voorgekomen dat een finalist niet 
aanwezig was bij de sluitingceremonie. Het districtbestuur heeft daarop z.i. niet 
eenduidig gereageerd en gesanctioneerd. 

A. Voorzitter legt uit dat elk incident anders is en derhalve vaak ook anders 
behandeld wordt. Niettemin streeft het bestuur naar een zo veel mogelijk gelijke 
behandeling van incidenten. 

V. Peter Stuyvesant, dhr van Bodegom: vraagt om meer informatie over de inhoud 
van de verschillende arbitercursussen. 

A. Op de site van het district staat al veel informatie. Dhr. van Dijk zegt toe deze 
informatie nog verder uit te breiden. 

V. Lollum/Waaksens, dhr. van der Geest: uit zijn ongenoegen over de 
totstandkoming van de eindstand van de C3. Enerzijds omdat teams van 
dezelfde vereniging pas aan het einde van de competitie elkaar treffen terwijl dit 
aan het begin zou moeten zijn om mogelijke bevoordeling uit te sluiten. 
Anderzijds is het beklag van Lollum/Waaksens inzake een niet uitgespeelde 
partij niet adequaat in behandeling genomen waardoor Lollum/Waaksens de 
kans op deelname aan de regioronde en verder is onthouden. Dit terwijl vorig 
seizoen een gelijksoortig voorval er toe leidde dat de betreffende partij moest 
worden overgespeeld. 

A. Dhr. Spaargaren legt als competitieleider C-teams uit dat het inderdaad niet naar 
wens is verlopen maar dat het nooit voor iedere partij naar tevredenheid kon 
worden afgehandeld. Hij heeft alle hem voorgelegde feiten zorgvuldig behandeld 
en gewogen en heeft uiteindelijk een arbitraire beslissing moeten nemen die 
helaas in het nadeel van Lollum/Waaksens uitpakte. 

V. Harlingen, dhr. de Wilde: houdt een pleidooi voor jeugd met talent. Hij vraag of 
het mogelijk is dat het bestuur het mogelijk maakt om dergelijke jeugd in hun 
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talenten te ondersteunen door bv. een cursuspakket aan te bieden. De KNBB 
heeft de normen dermate hoog gelegd dat een jeugdtalent een moyenne van 
minmaal 15 moet hebben om in aanmerking te komen voor bondstraining. Dat is 
binnen district Friesland niet haalbaar zonder extra ondersteuning. 

A. Allereerst heeft het bestuur ook vorig jaar al gevraagd of iemand binnen het 
district zich kan toeleggen en bezighouden met jeugdzaken. Daarop is geen 
enkel response gekomen en het bestuur ziet zelf geen mogelijkheid dit er bij te 
nemen evenmin als recreanten ondersteuning. Daarnaast is er wel een 
informatief gesprek geweest tussen dhr. van Dijk en dhr. D. van der Veen over 
de mogelijkheden van zo’n cursus voor de doelgroep jeugd. Dhr. van der Veen 
stond hier positief tegenover. Maar om daarover meer beleid te maken is het wel 
een voorwaarde dat de kosten daarvoor bekend zijn waarna bekend kan worden 
of e.e.a. binnen de begroting van het district mogelijk is. 

 Aan de verenigingen wordt gevraagd om welke jeugdleden het gaat en dit 
uiterlijk 14 juli a.s. door te geven. 

 
 
Tot slot feliciteert de voorzitter, Jaap Spaargaren, namens het bestuur en namens 
het distrikt wordt dhr Keuning bedankt voor zijn inzet en ontvangt hiervoor een bos 
bloemen en dhr. Oosterhof wordt gefeliciteerd met zijn benoeming tot lid in de orde 
van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange verdienste als vrijwilliger voor diverse 
verenigingen waaronder ook bestuursactiviteiten voor het district. Dhr. Oosterhof 
krijgt daarvoor een bos bloemen aangeboden met een hartelijk applaus van de 
vergadering. 
 
12. Sluiting 
Voorzitter sluit om 22.30 u de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen. 
 


