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Aanwezig/Afwezig:    zie presentielijst.  
Afwezig met kennisgeving:  BC Akkrum 
Afwezig zonder kennisgeving: De Klameare, De Boel, DBC De Smidte en BC ’t 

Witte Hus 
 
1. Opening vergadering, presentielijst, vaststellen agenda 
- De voorzitter, dhr. J. Spaargaren, opent even na 19.30 uur de vergadering en 

heet een ieder welkom.  
- De vergadering gedenkt in een ogenblik van stilte de leden die ons in het 

afgelopen seizoen zijn ontvallen. 
- De presentielijst wordt rondgedeeld voor het plaatsen van een handtekening 

door de verenigingsafgevaardigden. 
- Door de wedstrijdleider PK’s wordt aan de verenigingen het Ranking-overzicht 

District Friesland 2011/2012 plus financieel verslag uitgereikt. 
- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen bestuur 
- Er zijn geen mededelingen van het bestuur. 
 
3. Ingekomen stukken 
- Van de KNBB-Vereniging Carambole is informatie ontvangen, dat geheel is 

gewijd aan het accommodatiebeleid van de KNBB-Vereniging Carambole in het 
kader van verenigingsondersteuning. De informatie (brochures) wordt aan alle 
verenigingen verstrekt. 

  
4. Notulen van de ledenvergadering van 19 april 2011 
- De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd met dank aan de secretaris (dhr. 

H.J. van Dijk). 
  

5. Financieel verslag 
- Het financieel verslag wordt in hoofdlijnen toegelicht door de penningmeester 

(dhr. Wietse Oosterhof). Hij wijst er onder mee op dat de uitgaven beduidend 
hoger waren dan de inkomsten. Dit is onder meer een gevolg van kosten van 
finales (3 finales overgelopen van 2010), voorraad medailles en prijzen, 
telefoonkosten wedstrijdleiders, opleiding arbiters en bestuurskosten. Om dit 
beeld te verbeteren stelt hij voor om te bezuinigen op de uitgaven, waarbij de 
contributies gelijk kunnen blijven. 

- Door dhr. Arie van Bodegom van BC Peter Stuyvesant wordt toelichting 
gevraagd op een ontvangen factuur. Een te ontvangen bedrag van € 150,00 en 
een te betalen bedrag van € 30,00 zijn met elkaar verwisseld waardoor er € 
120,00 moest worden betaald in plaats van te ontvangen. 

- Dhr. Albert de Wilde van Harlingen wijst er op dat zij te weinig van het district 
hebben ontvangen voor de organisatie van een finale met 8 spelers. De 
penningmeester zegt toe dat er een nabetaling komt. 

- De kascommissie (BV De Bargebeck en BV De Kiekenhof) heeft de gevoerde 
boekhouding gecontroleerd. Volgens dhr. Ensing van de Kiekenhof had de 
penningmeester de financiën keurig in orde en vraagt dan om een applaus voor 
de penningmeester. 

- De penningmeester wordt gedechargeerd en bedankt voor zijn inspanningen. 
- De nieuwe kascommissie bestaat uit BV De Kiekenhof en één in 

verenigingsnummer volgend lid: derhalve BV De Kiekenhof  en DBC Sneek..  
 
6. Wedstrijdzaken, Arbitrage, Sancties, wedstrijdverslagen en huldigen  

kampioensteams: 
- Ten eerste worden alle wedstrijdleiders bedankt voor het vele organisatorische 

werk dat zij hebben verricht. 
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- De wedstrijdleider PK’s (dhr. Johannes Miedema) wijst nog op de slechte 
opkomst bij de dit seizoen georganiseerde bijeenkomst voor wedstrijdleiders. 

- De hierna genoemde spelers ontvangen een vergoeding voor het meedoen aan 
een nationale finale: Albert Kooistra, René van Slingerland, Mark Kwast, Martin 
Versteege, Janet Kwast en Aaldries Hoekstra. Deze laatste moet de nationale 
finale nog spelen. Hij ontvangt de vergoeding echter wel onder voorwaarde dat 
hij de nationale finale ook daadwerkelijk speelt. Daarnaast wordt toegezegd dat 
Anne van Dalfsen nog een vergoeding krijgt voor het meedoen aan een nationale 
finale vorig jaar. 

- Aan de gebruikers van PK-special wordt gevraagd om naast de naam van de 
spelers ook hun bondsnummer te vermelden. Dit geeft minder werk voor de 
wedstrijdleider PK’s die gebruik maakt van deze bondsnummers. 

- Er is weinig respons ontvangen op de vraag met betrekking tot de dag-
competitie. Peter Stuyvesant heeft hiervoor waarschijnlijk 3 leden, terwijl er 
eveneens belangstelling is van Harlingen en BS Dirk v/d Veen. Albert de Wilde 
van Harlingen merkt nog op dat hij wat meer actie van het districtsbestuur had 
verwacht. 

- Het bestuur wil graag nog duidelijkheid van de verenigingen hoe zij denken over 
het spelen van finales met 6 en 8 spelers. Het bestuur stelt voor om bij 2 tafels te 
spelen met 6 spelers en bij 3 tafels de keuze aan de organiserende vereniging te 
laten, te weten 6 of 8 spelers. Vervolgens worden er verschillende suggesties 
gedaan en wordt er een stemming gehouden die leidt tot de voorkeur om het 
systeem van vorig jaar te handhaven. Dit betekent dat de keuze volledig wordt 
neergelegd bij de organiserende vereniging. Hierdoor is het mogelijk om bij de 
aanwezigheid van 2 tafels toch een finale met 8 spelers te houden. Dit zal veelal 
betekenen dat er naast de zaterdag en zondag ook op de vrijdagavond gespeeld 
zal worden. Om het arbiterskorps tegemoet te komen wordt afgesproken, dat er 
op de vrijdagavond gearbitreerd zal worden door clubleden. 

- Ook wordt in stemming gebracht het vorig jaar ingevoerde partij-puntensysteem 
met bonuspunten bij de teamcompetities. Dit wordt met uitzondering van de 
leden van Bierling & de Schepper aangenomen. Het bezwaar van deze leden is 
dat met dit systeem het kan voorkomen, dat een ploeg met minder 
overwinningen dan een andere ploeg toch hoger in het eindklassement kan 
eindigen door verkregen bonuspunten. 

- Vervolgens worden door de voorzitter (dhr. Jaap Spaargaren) de kampioenen en 
de nummers 2 van de teamcompetities genoemd, te weten: 
Competitie Kampioen   2e 
A 1  BS Dirk v/d Veen-4  DBC-1 
B 1  DBC-2   N-Joy-1 
B 2  Harlingen-9   N-Joy-2 
C 1  Dronrijp-1   De Bleek/Henk Keur 
C 2  Harlingen-3   Lollum/Waaksens-1 
C 3  Harlingen-7   De Bleek-3 
De bijbehorende aandenkens worden later verstrekt, aangezien er te weinig tijd 
was deze tijdens deze jaarvergadering klaar te hebben.  

- Tenslotte herinnerde dhr. Albert de Wilde van Harlingen aan een aan Harlingen 
opgelegde sanctie van € 25,00 wegens het te laat inzenden van een 
uitslagformulier. Hij was van mening dat het allemaal vrijwilligerswerk is en dat er 
een keer iets mis kan gaan. Met de sanctie was hij het dus niet eens. Door de 
wedstrijdleider PK’s (dhr. Johannes Miedema) werd hierop gereageerd dat dit 
niet de enige keer was en hij bleef dan ook van mening dat de sanctie terecht 
was opgelegd. 

 
7. Bestuursverkiezing 
- Dhr. Hennie van Dijk heeft zijn functie binnen het bestuur beschikbaar gesteld. 

Door het bestuur is voorgesteld om dhr. Auke Veenstra in deze vrijkomende 
functie te benoemen. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord. 
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- Vervolgens vraagt Albert de Wilde of er nog een reactie naar Hennie van Dijk 
gaat. Daarnaast wil Rients Winia graag weten wat er toe heeft geleid dat Hennie 
van Dijk uit het bestuur is gestapt. Mede door de afwezigheid van Hennie van 
Dijk voelt het bestuur er niets voor om hierop in te gaan. Tenslotte wordt mede 
op advies van Fokke Keuning besloten, dat het bestuur een bedankbrief naar 
Hennie van Dijk zal sturen voor het vele goede werk dat hij als districtsbestuurder 
heeft verricht. Deze brief gaat namens het voltallig bestuur en alle aangesloten 
verenigingen. 

 
8. Vaststellen wedstrijdkalender, alsmede verdeling finales 
- Het vaststellen van de wedstrijdkalender en verdeling van de finales is een 

hamerstuk. De voorzitter is dan ook zeer tevreden. 
 
 
9. Rondvraag 
- Dhr. Dirk van der Veen vraagt of de jaarvergaderingen van het district ook op een 

centrale locatie kunnen worden gehouden. Het bestuur blijft van mening dat we 
moeten blijven vasthouden aan rouleren. Dhr. Joop v/d Vlies van de Friesche 
Club biedt aan om de eerstvolgende jaarvergadering in Leeuwarden bij de 
Friesche Club te houden. 

- Dhr. Cees van den Akker van Peter Stuyvesant vraagt of er materiaal is 
waarmee de biljartsport gepromoot kan worden, hetgeen vervolgens zal leiden 
tot meer leden. Het districtsbestuur zal hierover contact opnemen met de KNBB 
en komt hierop terug. 

- Dhr. Albert de Wilde van Harlingen vraagt zich af of het terecht is dat een speler 
met een directe promotie hiervoor kosten in rekening gebracht krijgt. Door de 
wedstrijdleider PK’s (Johannes Miedema) wordt hierop gereageerd, dat de speler 
de keus heeft om gebruik te maken van directe promotie door plaatsing van zijn 
handtekening. Kiest hij hiervoor dan moet je dit zien als een tweede inschrijving 
die hem het recht geeft direct mee te spelen in de naastgelegen hogere klasse. 
Het is dan ook terecht dat hij hiervoor inschrijfgeld verschuldigd is. 

- Dhr. Albert de Wilde van Harlingen vraagt hoe zit met de communicatie tussen 
het bestuur en de arbitersvereniging nu de voorzitter van deze vereniging niet 
meer deel uitmaakt van het bestuur. Hierop wordt uitgelegd dat wanneer er 
agendapunten zijn die ook van belang zijn voor de arbitersvereniging de 
voorzitter van deze vereniging wordt uitgenodigd voor de bestuursvergadering. 
Ook kan het zijn dat de voorzitter van de arbitersvereniging één of meer punten 
heeft die hij met het districtsbestuur wil bespreken. In dat geval is hij ook welkom 
in de vergadering van het districtsbestuur. Hieruit blijkt dat de communicatie 
tussen de arbitersvereniging en het districtsbestuur prima verloopt. De voorzitter 
van de arbitersvereniging (dhr. Fokke Keuning) bevestigt dit. 

- Dhr. Jan de Groot van N-Joy vraagt of het districtsbestuur moet weten in welk 
tenue een bepaalde vereniging speelt. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. 

- Dhr. Andries van der Meer van Jan Wiemers vraagt of een door een vereniging 
geroyeerd lid gerechtigd is voorronden te spelen namens deze vereniging. De 
wedstrijdleider PK’s (Johannes Miedema) antwoordt hierop dat de betreffende 
speler moet worden geweigerd. 

- Dhr. Fokke Keuning blikt nog even terug naar de door BC Gorredijk in dit seizoen  
georganiseerde nationale finale. Hij prijst deze club voor de uitstekende 
organisatie. 

- Dhr. Anne van Dalfsen van Nea Tocht merkt op dat de richtlijnen hier en daar 
moeten worden aangepast dan wel aangevuld. Hierover heeft hij contact gehad 
met de secretaris (dhr. Eise Steneker). In grote lijnen is er wel overeenstemming, 
maar een en ander zal moeten worden geaccordeerd. Afgesproken wordt dat het 
districtsbestuur hierover een besluit zal nemen en vervolgens de verenigingen 
hierover zal informeren. 
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- Dhr. Anne van Dalfsen van Nea Tocht ziet graag dat de uitslagen van gespeelde 
teamwedstrijden binnen 24 uur in Compsos worden verwerkt. Eigenlijk is 
iedereen het er over eens dat het weinig werk is, dat geen dagen hoeft te duren. 
Afgesproken wordt dat de uitslag binnen twee maal 24 uur op Compsos moet 
staan. Wel wordt hierbij nog opgemerkt, dat het verschuiven van wedstrijden via 
de wedstrijdleider teams moet gaan, die vervolgens de tijd voor het plaatsen van 
de uitslag op Compsos moet aanpassen. 

- Dhr. Gerard Snijdelaar van De Bleek vraagt of het mogelijk is dat teams van 
dezelfde vereniging die spelen in dezelfde poule elkaar het eerst kunnen treffen. 
Hiermee kan competitievervalsing worden voorkomen. De voorzitter zegt toe dat 
hier naar gestreefd zal worden. 

- Dhr. Marcel van der Woude van De Friesche Club vraagt naar het maximaal 
aantal clubs voor een competitie. De C1-competitie heeft 12 teams, hetgeen 
betekent dat er 22 wedstrijden moeten worden gespeeld. De mening heerst wel 
dat 24 wedstrijden wel een maximum moet zijn. Bij 14 teams kan gedacht 
worden aan twee poules met elk 7 teams die een anderhalve competitie spelen. 

- Dhr. Dirk van der Veen vraagt of het mogelijk is inzicht te hebben in de 
telefoonnummers van de teamleiders. Volgens de voorzitter krijgt hij deze in 
beeld wanneer hij is ingelogd.  

 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit rond 22.00 uur de vergadering onder dankzegging aan alle 
aanwezigen. 

 


