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Aanwezig:     zie presentielijst.  
Afwezig met kennisgeving:  Harlingen, Cue Action en De Trochstompers 
Afwezig zonder kennisgeving: Akkrum 
 
1. Opening vergadering, presentielijst, vaststellen agenda 
- De voorzitter (dhr. M. Voolstra) 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 deelt tijdens de vergadering het voor elke vereniging 

beschikbare Ranking-overzicht District Friesland 2014/2015 uit. 
- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen bestuur 
- De voorzitter deelt mee dat de aanwezigen aan het begin van de vergadering en 

in de pauze een kop koffie met een stuk koek of cake krijgen van het district en 
aan het eind van de vergadering een vertering. 

- De voorzitter deelt verder mee dat de fusie van Carambole met de KNBB eerst 
niet is doorgegaan. De voornaamste redenen waren dat de begrotings- en 
rekeningcijfers niet waren onderbouwd en dat de statuten veel missers bevatten. 

- Tenslotte deelt de voorzitter mee, dat aan gelegenheden waar wordt gerookt 
geen districts- en gewestelijke finales worden toegewezen. Na enkele reacties 
door de leden is men het er gezamenlijk over eens dat het niet alleen geldt bij 
finales maar ook bij voorronden. 

 
3. Ingekomen stukken 
- De secretaris (dhr. E. Steneker) heeft alleen een brief ontvangen van de 

kascommissie met hun oordeel over de financiële boekhouding. Deze brief wordt 
doorgeschoven naar agendapunt 5. 

  
4. Notulen van de ledenvergadering van 15 mei 2013 
- De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd met dank aan de secretaris. 

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

(dhr. W. Oosterhof). Ten opzichte van vorig jaar is onze financiële positie 
verbeterd. Wel wijst de penningmeester er op dat het de bedoeling is om begin 
2016 een tweetal arbitercursussen te houden, namelijk die voor clubarbiter met 
daarop volgend die van districtsarbiter. Dit zal de nodige kosten met zich 
meebrengen. 

- Met het voorstel om de vergoeding aan verenigingen voor het organiseren van 
gewestelijke finales te verlagen van € 200,00 tot € 150,00 gaan de leden 
akkoord.  Deze verlaging is een gevolg van het beschikbaar stellen van prijzen 
door de bond, waardoor de kosten voor de verenigingen lager worden. Zij 
hoeven immers geen prijzen meer te kopen.  

- Vervolgens komt de brief van de kascommissie met als leden Dienko Steneker 
van ’t Centrum en Auke Hoogterp van Nea Tocht aan de orde. Zij hebben de 
boekhouding van het District Friesland van de KNBB gecontroleerd over het 
boekjaar 1 mei 2014 t/m 30 april 2015. 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. 



 Notulen van de jaarvergadering van het KNBB district Friesland 

  gehouden op 13 mei 2015 in Fit & Fun Plaza te Wolvega. 

 

 - 2 - 

De kascommissie geeft tenslotte nog aan goed gestemd te zijn over het feit dat 
er weer een ruim saldo in de boeken staat. Voor de kascommissie is er dus ook 
geen reden advies te geven om de contributie te verhogen. 
De kascommissie in 2016 bestaat uit een lid van Nea Tocht en een lid van De 
Smidte. 

 
6. Wedstrijdzaken, Arbitrage, Sancties, wedstrijdverslagen en huldigen  

kampioensteams: 
- Wedstrijdzaken. De wedstrijdleider PK’s (dhr. J. Miedema) vraagt aan de 

verenigingen om zo spoedig mogelijk de data door te geven waarop de 
voorwedstrijden worden gehouden. 

- Arbitrage. De wedstrijdleider PK’s wijst er ook op dat de arbitrage bij 
voorwedstrijden bij sommige vereniging beter kan. 

- De voorzitter geeft aan dat het bestuur het voorstel van de arbitersvereniging 
heeft overgenomen om de instemming van de leden te vragen akkoord te gaan 
met de regel dat elke vereniging voor elke tien leden een arbiter levert. Hier gaan 
de leden niet zonder meer mee akkoord met daarnaast hun opmerking dat wil 
men hiertoe besluiten het voorstel op de agenda had moeten staan. Na wat heen 
en weer gepraat trekt het bestuur het voorstel in met de opmerking dat er 
volgend jaar op deze materie zal worden teruggekomen, Vanuit de leden komt 
nog de opmerking, dat ook kleine verenigingen met minder als tien leden moeten 
trachten een arbiter te leveren. Hier is iedereen het mee eens. Ondanks dat het 
voorstel naar volgend jaar wordt doorgeschoven wordt door de voorzitter er op 
gewezen dat hij toch verwacht dat de verenigingen zullen proberen om voor 1 
december dit jaar met aanmeldingen te komen voor de arbitercursus. Hij wordt 
hierin gesteund door de secretaris/arbitercoördinator van de arbitersvereniging 
(mw. M.B. Scheffer), die ook met nadruk wijst op de noodzaak om het huidig 
aantal arbiters uit te breiden. 

- Huldigen kampioenen. De wedstrijdleider PK’s wijst nog op de hierna genoemd 
zeven spelers die  de daarbij genoemde prestaties hebben geleverd. 
Roelof Lolkema van de Bargebeck    4e 3-banden 3e klas 
Ben Snijder van Dronrijp      7e 3-banden 2e klas 
Sjoerd Talsma van Dronrijp     7e 3-banden 3e klas gr. 
Frans Pordon van ’t Centrum     7e bandstoten 5e klas 
Klaas Kuindersma van de Friesche Club   1e 3-banden hfdkl. klein 
Yme Bruinsma van Lollum/Waaksens   1e libre 5e klas 
Erna Dijkstra van De Noordeling    1e libre 2 dames 
Huldigen kampioensteams. De wedstrijdleider Teams (dhr. A. Veenstra) geeft 
nog een overzicht van de kapioensteams, die daarvoor een aandenken van de 
voorzitter ontvangen. Het gaat hier om de volgende teams: 

 A-klasse   De Friesche Club 8 
 B-1    N-Joy 1 
 B-2    De Friesche Club 2 
 C-1    De Bleek 1 
 C-2    Jan Wiemers 3 
 C-3    Jan Wiemers 4 
 Dagcompetitie  De Bleek 6 
 
7. Bestuursmutaties en verkiezing 

De leden gaan met applaus akkoord met het bestuursvoorstel om de heren 
Wietse Oosterhof en Auke Veenstra te herbenoemen. Dhr. Eise Steneker die zijn 
functie beschikbaar stelt wordt bedankt voor hetgeen hij voor het district heeft 
gedaan, waarna de voorzitter hem een bos bloemen en een bon overhandigt. In 
de daardoor ontstane vacature wordt dhr. Hennie van Dijk benoemd. 
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8. Vaststellen wedstrijdkalender, alsmede verdeling finales 
Na enkele kleine aanpassingen wordt de wedstrijdkalender vastgesteld. De 
aanpassingen betreffende enkele data. 

 
9. Rondvraag 
- Dhr. Henk Keur van De Bleek wijst er op dat Biljartpoint niet goed werkt. Bij 

afsluiting geeft het systeem strafpunten zonder daarbij aan te geven waarom. 
- Daarnaast wijst Henk Keur op de toegewezen locatie bij de C-1 finale. Dit is 

volgens hem niet goed opgepakt. Hij gaat er vanuit dat dit volgend jaar beter 
gaat. 

- Dhr. Yme de Vries van Gorredijk wijst op de drie aan ons district toegewezen 
gewestelijke finales. Hij had liever vier gezien. De teamleider PK’s wijst er op dat 
vorig jaar één gewestelijke finale naar Groningen is gegaan en dat dit jaar de 
oorzaak is het wegvallen van de 6e klas. 

- Dhr. F. Bruinsma van Lollum vindt het systeem 5e en 6e klas raar. 
- Dhr. Jan Rozendal van de Friesche Club verwijst naar de nieuwe indeling van de 

B- en C-teams. C-3 wordt L-3 en L-4. De rest blijft gelijk. Hij zou graag zien dat 
het bestuur hier meer van vermeldt op de website. 

- Mw. Marina Scheffer wijst er op dat zij niet gemachtigd is om alles op de website 
te plaatsen en vraagt daarom om alles wat op de website moet komen via een lid 
van het districtsbestuur te doen. Tevens vraagt zij aan alle verenigingen om 
onder de gegevens van verenigingen op de website te controleren of hun 
telefoonnummers en adressen nog kloppen. 

- De teamleider PK’s wijst er op dat per 1 september 2015 alles in biljartpoint komt, 
dus ook de PK’s. Hij geeft aan dat hiervoor een speciale vergadering zal worden 
belegd voor wedstrijdleiders.  

 
10. Sluiting 

Vervolgens sluit de voorzitter even na  21.15 uur de vergadering onder 
dankzegging aan alle aanwezigen. 

 
 
 
 
 
 
Let op: 
De ledenvergadering 2016 zal worden gehouden bij de Klameare in Workum. 
 
  


