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Aanwezig:     zie presentielijst.  
Afwezig met kennisgeving:  Cue Action en de Bierhalle 
Afwezig zonder kennisgeving: Jan Wiemers, BC Akkrum, N-Joy, BC Lekkum en 

de Kaldeklets 
 
1. Opening vergadering, presentielijst, vaststellen agenda 
- De voorzitter, dhr. J. Spaargaren, opent rond 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 2012/2013 aan het eind van de vergadering uitgereikt. 
- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen bestuur 
- De secretaris van het district deelt mee dat bijna alle verenigingen positief 

hebben gereageerd op zijn verzoek om de e-mail adressen van hun bondsleden 
op te geven. 

 
3. Ingekomen stukken 
- Er zijn geen ingekomen stukken voor de jaarvergadering. 
  
4. Notulen van de ledenvergadering van 3 mei 2012 
- De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd met dank aan de secretaris (dhr. E. 

Steneker). 
  

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

(dhr. W. Oosterhof). Kort samengevat kan de conclusie worden getrokken dat het 
district er financieel slecht voor staat. In de praktijk betekent dit dat de 
penningmeester over onvoldoende financiële middelen beschikt en hierdoor het 
voldoen van meerdere betalingen moet doorschuiven naar september/oktober 
van dit jaar. 

- Om het financiële tekort te verminderen dan wel om te zetten in een voordeel 
komt vanuit De Bleek het voorstel om de bijdragen in de kosten van landelijke 
finales af te schaffen. Al gauw blijkt dat hier verschillend over wordt gedacht. 
Aangezien afschaffing van deze bijdrage niet als punt op de agenda staat kan 
hier ook geen besluit over worden genomen. Voorgesteld wordt dan ook om dit 
volgend jaar op de agenda te plaatsen waardoor er door de dan aanwezige 
leden vooraf tijd is om met de achterban te overleggen. 

- Vanuit de BC Harlingen komt nog de opmerking dat zij vorig jaar twee bedragen 
van € 75,00 hebben ontvangen terwijl dit € 75,00 en € 100,00 had moeten zijn. 
Afgesproken wordt dat de penningmeester dit zal nazien en er op terug zal 
komen. 

- a. Mede gelet op de slechte financiële positie van het district wordt besloten om 
de contributie dit jaar met € 2,50 te verhogen tot € 10,00. 

- b. Daarnaast wordt besloten  om de inleg voor deelname aan een PK met € 1,00 
te verhogen tot € 6,00. 

- c. Ook gaan de leden akkoord met aanpassing van de bijdrage voor deelname 
aan een landelijke finale volgens toegevoegde tabel.   

- De kascommissie (BV De Kiekenhof en DBC Sneek) heeft de gevoerde 
boekhouding gecontroleerd. Volgens de kascommissie had de penningmeester 
de financiën keurig in orde en vraagt dan om een applaus voor de 
penningmeester.  
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- De penningmeester wordt gedechargeerd en bedankt voor zijn inspanningen. 
- De nieuwe kascommissie bestaat uit DBC Sneek en ‘t Centrum.  
 
6. Wedstrijdzaken, Arbitrage, Sancties, wedstrijdverslagen en huldigen  

kampioensteams: 
- Het afgelopen seizoen is het enkele malen voor gekomen, dat er bij wedstrijden 

te weinig arbiters (schrijvers/tellers) waren. Het volgend jaar zal daar strenger 
mee worden omgegaan en zullen indien nodig sancties worden opgelegd. 

- Door de bond is besloten, dat competitie-moyennes ook gelden voor PK’s. Dit 
moyenne wordt aan het eind van de competitie berekend (over minimaal 4 
partijen). Dit kan betekenen dat betreffende speler een directe promotie krijgt dan 
wel een halve degradatie wegpoetst. Deze regel geldt niet voor de nationale 
kadercompetitie.  

- De voorzitter vraagt wat men denkt over een voorstel om de voorronden libre 
hoofdklas, 3-banden hoofdklas en bandstoten 2e klas uit te smeren over drie 
avonden in plaats van twee. De leden gaan hiermee niet akkoord en het blijven 
dus twee avonden. 

- De wedstrijdleider geeft aan dat hij voor voorwedstrijden de wedstrijdleiders een 
formulier toestuurt met alle gegevens. Hij vraagt de wedstrijdleiders om de 
uitslagen terug te sturen met gebruikmaking van hetzelfde formulier en hiervoor 
niet het formulier “PK-special” te gebruiken. 

- De wedstrijdleider verduidelijkt nog even de werkwijze met betrekking tot het 
toewijzen van finales. Samengevat houdt dit in dat de verenigingen tot een 
vastgestelde datum hun verzoek kunnen indienen om een of meer finales te 
mogen organiseren. Op deze vastgestelde datum wijst het bestuur de finales toe, 
waarbij bij meerdere verzoeken voor een zelfde finale ook gekeken zal worden 
naar de historie. Hierbij is toegezegd dat bij een niet toegekende finale de 
betreffende vereniging hierover per e-mail bericht krijgt zodat eventueel een 
verzoek om een andere finale te organiseren kan worden ingediend. Na de 
vervaldag kunnen er nog verzoeken worden ingediend, maar deze gelden alleen 
voor de nog niet toegewezen finales. Ter afronding zullen de dan nog niet 
toegewezen finales door het bestuur aan een vereniging worden toegewezen. 

- Bij het kaderspel is in eerste instantie Marcel van der Woude aangewezen als 
kampioen. Dit bleek achteraf niet juist te zijn omdat Sietse Vijver de kampioen 
was. Deze misser is later in goed overleg opgelost. 

- Op 1 augustus 2013 zal de bond de ledenadministratie overzetten naar een 
nieuw systeem. Hierdoor is het van belang dat de gegevens zoals die nu bij de 
KNBB zijn geregistreerd correct en volledig moeten zijn. Dus aan de 
verenigingen wordt gevraagd de huidige ledenadministratie bij de bond eventueel 
te muteren. 

- Adreswijzigingen zouden ook naar de wedstrijdleider moeten. De vraag is of 
hierin in het nieuwe systeem is voorzien. 

- In oktober 2013 zal een nieuwe arbitercursus worden gestart in de Herberch fan 
Nyland. Gevraagd wordt of de heer Jac. Janson uit Hallum op de lijst met nieuwe 
cursisten staat. Dhr. Janson staat inderdaad op de lijst. 

- Vorige jaarvergadering was afgesproken, dat de uitslagen van teamwedstrijden 
binnen 24 uur in het systeem moesten worden ingebracht. Dit bleek niet altijd het 
geval te zijn. In afwijking tot de afspraak is voor deze nalatigheid geen sanctie 
opgelegd. Afgesproken is dit het komend seizoen wel te doen. 

- De verschillende competities voor teams hebben het afgelopen seizoen de 
volgende kampioenen opgeleverd: 
A – 1  - Harlingen 10 
B – 1  - N-Joy 1 
B – 2  - N-Joy 2 
C – 1  - De Bleek 2 
C – 2  - Spider 1 
C – 3  - Lekkum 
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Dagcompetitie - Britsum 2 
- Verder wordt nog opgemerkt dat spelers van de dagcompetitie zowel lid als 

recreant zijn en als je bij een team als gast speelt, dat je dan ook lid van die 
vereniging moet zijn. 

- Tijdens de vergadering deelt de penningmeester nog een aantal enveloppen uit 
met bijdragen voor deelnemers aan een nationale finale. Voor het seizoen 
2012/2013 zijn dit de hierna genoemde leden geweest: 

- 3-banden 3e klas  - H. Veugelers van Cue Action 
3-banden hoofdklasse  - A. Kooistra van N-Joy 
Libre 6e klas   - T. de Jong van Lollum/Waaksens 
Libre 2e klas   - W.H. Nicolay van Britsum 
Libre hoofdklasse  - D. de Jager van BSC D. v/d Veen 
Bandstoten 4e klas  - M. Nesse van Harlingen 
Bandstoten 2e klas  - K. Kuindersma van De Friesche Club 
 Nog nader te onderzoeken en eventueel uit te keren: 
 Libre hoofdklasse  - D. de Jager van BSC D. v/d Veen 

 
7. Bestuursverkiezing 
- Volgens het rooster zijn de bestuursleden Jaap Spaargaren, Johannes Miedema 

en Wietse Oosterhof aftredend. Zij hebben zich alle drie herkiesbaar gesteld. 
Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld. De aanwezige leden gaan unaniem 
akkoord met herbenoeming van genoemde bestuursleden. 

- Wel wordt nog opgemerkt, dat het niet praktisch is dat drie van de vijf 
bestuursleden gelijktijdig aftreden. Door het bestuur wordt dan ook toegezegd 
een nieuw rooster te maken voor de volgende jaarvergadering. 

 
8. Vaststellen wedstrijdkalender, alsmede verdeling finales 
- De meeste finales zijn al toegewezen. Voor een enkeling is de toewijzing niet op 

een fraaie wijze gebeurd. Voor de organisatie van drie van de vier nog 
openstaande finales melden zich de volgende verenigingen: districtsfinale 3-
banden groot 3e klas  De Friesche Club, districtsfinale libre 4e klas  
Lollum/Waaksens en districtsfinale bandstoten 4e klas  De Bleek. Voor de 
organisatie van de nog niet toegewezen districtsfinale 3-banden 1e klas wijst het 
bestuur een dezer dagen een vereniging aan (Inmiddels afgesproken dat deze 
wordt georganiseerd door de Herberch fan Nylan). 

 
 
9. Rondvraag 
- Dhr. H. Keur van De Bleek mist op onze website de uitslagen PK bandstoten 3e 

klas en gemengd kader. De wedstrijdleider zal dit nazien en merkt nog op dat er 
voor gemengd kader geen voorwedstrijden zijn gespeeld. 
Daarnaast is hij van mening dat er met de teams te weinig wordt gespeeld en 
stelt voor alles bij elkaar te zetten in één competitie en deze 1,5 competitie te 
laten spelen. De wedstrijdleider zal dit bekijken voor het komend seizoen. Hierbij 
moet hij wel rekening houden met een maximaal aantal te spelen partijen in het 
seizoen van ongeveer 20. 

- Dhr. Albert de Wilde van Harlingen vraagt hoe een en ander is geregeld voor wat 
betreft de arbitrage bij gewestelijke finales voor teams. Kan dit met eigen arbiters 
of levert de bond arbiters. Het goede antwoord is op dit moment niet aanwezig, 
maar er zal snel duidelijkheid moeten komen. 

- Dhr. J. Hoppinga van Britsum doet zijn beklag over de kleding van sommige 
deelnemers aan bondswedstrijden. Volgens hem zouden er spelers in t-shirt 
hebben gespeeld. Een ieder is met hem van mening dat dit niet mag volgens de 
voorschriften. Het bestuur merkt wel op dat wanneer zij niks horen ook niks 
kunnen doen. 
Tevens mist hij op de website onder meer de aankondiging van de 
jaarvergadering, alsmede de uitslagen van tussenronden en finales van teams. 
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Door het bestuur wordt toegezegd hier de nodige aandacht aan te zullen 
schenken en deze informatie aan de website beheerder zal doorgeven. 

- Dhr. T. Huitema van Britsum mist achter de bestuurstafel een vertegenwoordiger 
van de arbitersvereniging. Door het bestuur wordt toegezegd dit in een volgende 
jaarvergadering recht te zetten. 

- Dhr. A. van Dalfsen van Nea Tocht wil graag alle communicatie voeren via de e-
mail. De meerderheid kan zich hier in vinden. Afgesproken wordt om bij 
uitnodigingen voor voorronden en finales een reactie terug te vragen zodat men 
zeker weet dat de e-mail goed is overgekomen en gelezen. Voor die leden die 
geen e-mail adres hebben zullen de uitnodigingen e.d. via de secretaris van de 
betreffende vereniging lopen. 

- Dhr. D. van der Veen van BSC Dirk van der Veen wil graag de volgende 
opmerkingen kwijt: 
Hij is van mening dat er eigenlijk niet met data van te spelen wedstrijden mag 
worden geschoven. De kalender is duidelijk en daar dient men zich aan te 
houden. 
Binnen één poule mag men niet in meerdere teams spelen. 
Voor de dagcompetitie is de handicap niet erg duidelijk. 
Hij speelde zelf in een team de spelsoort 38/2 in plaats van bandstoten. Ondanks 
dat hier geen opzet in het spel was zijn hem toch wedstrijdpunten ontnomen. Hij 
meent dit toch nog even kwijt te moeten. 
Bij de wedstrijden is er één vereniging die de beschikking heeft over maar één 
tafel en is er een vereniging met kleinere tafels. Dit zou niet moeten worden 
toegestaan. De wedstrijdleider antwoord hierop dat één tafel is toegestaan en dat 
wanneer met speelt op een kleinere tafel het aantal te maken caramboles met 
10% wordt verhoogd. 
Bij voorronden zou men zoveel mogelijk dicht bij huis moeten spelen of liever nog 
bij de eigen vereniging. Dit werkt onder andere kostenbesparend. De meeste 
leden zijn het hiermee niet eens. 
Hij mist voldoende inzet/stimulatie om de dagcompetitie te promoten.  
De recreanten betalen € 6,00 aan de KNBB. Er zal een voorstel komen of en wat 
de recreanten aan het district moeten betalen.  

- Dhr. C. van den Akker van BV Peter Stuyvesant geeft te kennen dat de 
dagcompetitie voor hun woensdagmiddagteam een aantal negatieve punten 
kent, te weten spelen van slechts 1 partij, spelen tegen veel sterkere 
tegenstanders waardoor men lang moet wachten en de reiskosten. De voorzitter 
wijst er op, dat er het afgelopen seizoen slechts zeven teams speelden. Hij hoopt 
voor het komend seizoen op meer teams, waardoor beter kan worden ingedeeld 
op sterkte en rekening kan worden gehouden met de afstanden. 

- Dhr. A. Fonk van BC De Heidehoeke mist de reglementen van het district op de 
website en vond het jammer dat een uitgestelde wedstrijd pas aan het eind van 
het seizoen werd uitgespeeld. 

- Dhr. W. Oosterhof (penningmeester) vraagt of de leden mee willen zoeken naar 
bedrijven die tegen een redelijke vergoeding reclame willen maken op onze 
website. Hierop wordt gereageerd dat de website wel aantrekkelijker moet 
worden.  

 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit rond 22.45 uur de vergadering onder dankzegging aan alle 
aanwezigen. 

 
Na de sluiting heeft de heer A. Bonnema aangeboden om de jaarvergadering 2014 
bij hem in Nyland te houden. 


