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Aanwezig:     zie presentielijst.  
Afwezig met kennisgeving:  De Kiekenhof 
Afwezig zonder kennisgeving: Akkrum en De Bargebeck 
 
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. 
- De wedstrijdleider PK’s zegt dat er voor elke vereniging het Ranking-overzicht 

District Friesland 2013/2014 aan het eind van de vergadering klaar ligt. 
- Aan de agenda wordt op verzoek van dhr. Louis Stockman punt 6a. toegevoegd. 
 
2. Mededelingen bestuur 
- De secretaris deelt mee dat de aanwezigen aan het begin van de vergadering en 

in de pauze een kop koffie krijgen van het district en aan het eind van de 
vergadering een vertering. 

 
3. Ingekomen stukken 
- Er zijn geen ingekomen stukken voor de jaarvergadering. 
  
4. Notulen van de ledenvergadering van 15 mei 2013 
- 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). Hierbij merkt hij onder andere op dat de hogere uitgaven en 
gelijkblijvende inkomsten het gevolg zijn van het overstappen van een 
kalenderjaar naar een boekjaar. Derhalve uitgaven over 1,5 jaar. Het financieel 
verslag geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en wordt dan ook 
akkoord bevonden onder dankzegging aan de penningmeester. 

- Overeenkomstig het voorstel onder punt 5.a. gaan de leden akkoord met het 
vaststellen van een vergoeding voor de organisatie van gewestelijke finales voor 
teams (één dag) op € 50,00. 

- Eveneens wordt het voorstel onder punt 5.b. om de bijdrage aan deelnemers aan 
een landelijke finale af te schaffen aangenomen met 18 stemmen voor, 8 tegen 
en 1 onthouding.  

- De kascommissie, gevormd door Dienko Steneker van ’t Centrum en Louis 
Stockman van DBC Sneek, heeft de boekhouding van het District Friesland van 
de KNBB gecontroleerd over het boekjaar 1 januari 2013 t/m 30 april 2014. Bij de 
controle zijn geen onregelmatigheden geconstateerd en de kascommissie is dan 
ook van mening dat de boekhouding bij Wietse Oosterhof in goede handen is en 
meent verder dat het bestuur de vergadering kan voordragen om aan de 
penningmeester decharge te verlenen. 
Wel adviseert de kascommissie nog het volgende: 
1. Voor een openstaande rekening de betreffende vereniging direct een 

aanmaning te sturen als herinnering en bij het niet voldoen binnen de 
gestelde termijn het verschuldigde bedrag  met een sanctiebedrag te 
verhogen; 

2. Hoewel niet geconstateerd, is toch het advies om bij declaraties waar geen 
bonnetje is bijgevoegd, de declaratie niet te vergoeden; 

3. Voor het begin van de nieuwe competitie een bedrag van € 1.000,00 op de 
spaarrekening te zetten, om zodoende weer een potje op te bouwen. 
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- De kascommissie bestaat in 2015 uit ’t Centrum en Nea Tocht (zie agendapunt 9, 
opmerking Frans Pordon). 

 
6. Wedstrijdzaken, Arbitrage, Sancties, wedstrijdverslagen en huldigen  

kampioensteams: 
- Wedstrijdzaken. De wedstrijdleider PK’s deelt mee dat de districtsfinales libre 4e 

klas en libre 2e klas worden georganiseerd door resp. Gorredijk en D. v/d Veen 
(ruiling). Door de KNBB zijn libre 5e en 6e klas gecombineerd en is libre dames 
komen te vervallen.  
Daarnaast vraagt de wedstrijdleider PK’s of de verenigingen de data waarop zij 
voorronden organiseren willen doorgeven zodat deze op de website vermeld 
kunnen worden. 
Ook wijst hij er nog op dat wil men 3-banden groot 3e klas spelen men minimaal 
3-banden klein 2e klas moet spelen.  
Ook wijst de wedstrijdleider PK’s op de landelijke terugval van het aantal 
bondsleden. Gelukkig geldt dat niet voor ons district met 426 leden. De 
gemiddelde leeftijd van onze leden is 57,3 jaar; het jongste lid is Y. Bruinsma met 
17 jaar en ons oudste lid is Lammert v/d Wal met 87 jaar. 

- Arbitrage. Mw. Marina Scheffer deelt mee verheugd te zijn over toename van 
het aantal arbiters met 7, waardoor het totale aantal arbiters op 22 komt. 
Afgesproken wordt dat de arbitervereniging voor de ledenvergadering in 2015 
met een voorstel komt over levering van arbiters door alle verenigingen 
gerelateerd aan het aantal bondsleden. 

- Sancties. De penningmeester wijst er op dat de sanctielijst strenger zal worden 
toegepast. Hierbij valt onder andere te denken aan het zonder opzeggen 
wegblijven van voorronden en het te laat inleveren van formulieren. 

- Wedstrijdverslagen. De voorzitter deelt de enveloppen uit aan die bondsleden 
(of een vertegenwoordiger van zijn of haar vereniging) die hebben meegedaan 
aan een nationale finale. Het betreft hier de volgende leden: Marcel Dijkstra, 3-
banden 3e klas klein (2e plaats); Klaas Hamstra, 3-banden groot 3e klas (4e 
plaats); Akkerman, libre klein 5e klas (2e plaats); Y. Bruinsma, libre 6e klas klein 
(kampioen); Jan Sipma, libre hoofdklas klein (4e plaats); en Alex Binnema, 
bandstoten 3e klas (kampioen). Ook worden nog genoemd Janet Kwast, 
Nederlands kampioen dames 2e klas libre; Marcel v/d Woude, Nederlands 
kampioen kader 38/2 3e klas; en Mike Luong, Nederlands kampioen libre klein 
overgangsklasse. 

- Huldigen kampioenen. Door het bestuur wordt aan de leden meegedeeld dat zij 
voor wat betreft het huldigen van kampioenen bij districts- en gewestelijke finales 
zich zullen beperken tot gewestelijke finales.Naast het vele andere werk wat van 
de bestuursleden wordt verwacht zijn zij van mening dat het huldigen van de 
kampioenen bij districtsfinales ook door de organiserende vereniging kan worden 
gedaan. Vervolgens wordt voorgesteld om een commissie samen te stellen die 
deze taak kan overnemen. Daarnaast is het mogelijk dat de arbiters als 
verlengstuk van het bestuur dit kunnen doen. Afgesproken wordt dat wanneer er 
bondsleden zijn die in een hiervoor bedoelde commissie willen zitten zich 
daarvoor kunnen melden bij de secretaris (dhr. Eise Steneker). 

- Huldigen kampioensteams. De volgende kampioensteams worden gehuldigd: 
De Friesche Club 4 bij 3-banden groot A-klasse; Bierling & De Schepper 2 bij 3-
banden klein B-1; Harlingen 8 bij3-banden klein B-2; Dronrijp 1 bij Libre klein C-1; 
De Friesche Club 3 bij Libre klein C-2; BC Lekkum 1 bij Libre klein C-3; en De 
Bleek 4 bij Dagcompetitie. 

 
6a.  Aanpassen reglementen 

Dhr. Louis Stockman zou graag twee punten gewijzigd zien in het         
competitiereglement. Ten eerste wanneer twee teams van dezelfde vereniging in 
dezelfde competitie spelen zij hun twee partijen op de eerste en tweede 
speeldag tegen elkaar spelen. De wedstrijdleider teams reageert hierop dat dit 
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problemen geeft bij herberekening van de moyennes halverwege. Wel is het aan 
te bevelen om hun eerste wedstrijd tegen elkaar op de eerste speeldag te spelen 
en hun tweede op de eerste speeldag van de tweede helft van het seizoen. 
Daarnaast is Louis van mening dat een uitgestelde wedstrijd binnen 14 dagen 
moet zijn ingehaald en zo niet dan een uitslag hanteren van 0 – 0. De voorzitter 
wijst er nog op dat de laatste drie partijen niet mogen worden uitgesteld. Dit 
betekent dan ook dat alle daarvoor vastgestelde partijen moeten zijn gespeeld. 
Tenslotte wordt nog opgemerkt door dhr. Dirk v/d Veen dat de reglementen door 
de KNBB worden vastgesteld en dus niet door het district kunnen worden 
gewijzigd. Dit klopt wel, maar het district mag wel aanvullende regels vaststellen 
zolang deze maar niet in strijd zijn met het door de KNBB vastgestelde 
reglement.  

 
 
7. Bestuursverkiezing 

De leden gaan akkoord met het bestuursvoorstel om dhr. Eise Steneker te 
herbenoemen en dhr. Metro Voolstra te benoemen in de vacature die ontstaat 
door aftreden van dhr. Jaap Spaargaren. 

 
8. Vaststellen wedstrijdkalender, alsmede verdeling finales 

In goed overleg wordt de wedstrijdkalender vastgesteld en worden de nog toe te 
wijzen finales toegewezen. 

 
 
 
 
9. Rondvraag 
- Dhr. Henk Keur van De Bleek stelt de vraag hoe men een nationale finale 

toegewezen kan krijgen. Hierop antwoordt de voorzitter dat men dit kan 
aanvragen bij dhr. Ad Klijn van het bondsbureau van de kNBB. 

- Dhr. Cees van den Akker van Peter Stuyvesant merkt op, dat het soms te lang 
duurt (denk aan 3 weken) voordat uitslagen op de website staan. De 
wedstrijdleider PK’s antwoordt hierop, dat hij de uitslagen zo spoedig mogelijk 
doorgeeft, maar dat hij hierbij afhankelijk is van aanlevering. Cees is tevens van 
mening, dat er meer op de website geplaatst moet worden; niet alleen uitslagen 
maar ook wedstrijdverslagen. Dit is een verzoek aan alle wedstrijdleiders om na 
een finale een verslag te sturen naar het bestuur, die dit verslag vervolgens op 
de website kan plaatsen. 

- Dhr. v/d Meer van Jan Wiemers vraagt of een reservespeler bij meerdere teams 
mag spelen. Dit is toegestaan. 

- Dhr. Frans Pordon van ’t Centrum merkt op, dat er nog een nieuw 
kascommissielid moet worden aangewezen. Vervolgens wordt Nea Tocht als 
nieuw lid aangewezen. 

- Door Arend Bonnema van de Herberch fan Nylan werd verwezen naar hetgeen 
vorig jaar was besloten om bij nalatigheid om de uitslagen binnen 24 uur in het 
systeem in te brengen een sanctie op te leggen. Daarnaast de vraag gesteld hoe 
hoog de sanctie is. De penningmeester antwoordt hierop dat er sancties worden 
opgelegd en dat deze € 27,50 bedragen. 

- Dhr. Dirk van der Veen van BSC Dirk v/d Veen is van mening dat de kwaliteit van 
de competitie C-1 naar beneden is gehaald door verlaging van de moyennes en 
vraagt of hier iets aan te doen is. De voorzitter is het hiermee eens en geeft aan 
dat daar op gereageerd is met het voorstel om niet de moyennes te verlagen, 
maar om er een groep tussen in te plaatsen. Echter de KNBB bepaalt. 
Daarnaast wordt er volgens dhr. Dirk van der Veen vaak anders gedacht door 
speler en arbiter of er wel of niet sprake is van een “biljardé”. Volgens Dirk 
moeten de arbiters strenger zijn. Hierop wordt gereageerd dat arbiters soms 
huiverig zijn om een bal af te keuren. Dit is natuurlijk de omgekeerde wereld. 
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Spelers moeten immers blij zijn met arbiters zodat zij hun spelletje kunnen 
spelen. Er moet eerder sprake van respect zijn. Om vervelende situaties te 
beperken moet hier ook aandacht aan worden besteed binnen de club. Dhr. Van 
Dalen reageert hierop dat de spelers de arbiters moeten respecteren en gaat er 
van uit dat de wedstrijdleiders achter de arbiters staan, 
Tenslotte wijst dhr. Dirk van der Veen nog op de naleving van gedragsregels. 
Niet naleving er van moet streng worden aangepakt.    

- Dhr. Henk Keur merkt nog op dat er bij het inbrengen van uitslagen voor de 
dagcompetitie sprake is van een systeemfout. Volgens de wedstrijdleider teams 
klopt dit. 

- Mw. Marina Scheffer (arbitervereniging) deelt nog mee, dat wij blij moeten zijn 
met 22 actieve arbiters, maar dat dit aantal nog niet voldoende is. Zij vraagt dan 
ook wanneer er belangstelling is vanuit de clubs om de opleiding tot arbiter te 
volgen men zich bij haar kan opgeven.  

 
10. Sluiting 

Alvorens de voorzitter de vergadering sluit krijgt hij voor bewezen diensten van 
het district Friesland van de KNBB een aandenken. 
Vervolgens sluit de voorzitter even na  22.00 uur de vergadering onder 
dankzegging aan alle aanwezigen. 

 
Let op: 
De ledenvergadering 2015 zal worden gehouden bij P. Stuyvesant in Wolvega. 


