
 

 

Verslag van de jaarvergadering KNBB district Friesland op 10 mei 2017 te 

St. Nicolaasga 
 

Aanwezig: zie presentielijst.  

Afwezig met kennisgeving:  

Afwezig zonder kennisgeving: Harlingen, De Trochstompers, ’t Wite Hus, ’t Skoat. 

 

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 agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Mededelingen bestuur 

Johannes Miedema is 25 jaar bestuurslid en ontvangt een KNBB-oorkonde.  

De koffie aan het begin van de vergadering en in de pauze een kop koffie met een plak 

cake alsmede een drankje aan het einde van de vergadering zijn op kosten van het district. 

De pauze wordt voorgesteld tussen agendapunt 6 en 7. 

 

3. Ingekomen stukken 

Bij de secretaris zijn geen stukken binnengekomen die in de vergadering behandeld 

moeten worden. 

Verslag kascommissie is naar voorzitter en penningmeester gestuurd. 

 

4. Notulen van de ledenvergadering van 10 mei 2016 

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.  

Stan Krul merkt hierover op dat het duidelijker zou zijn om de toe- of afname als extra 

regel in het overzicht op te nemen. Nu moet er eerst gerekend worden om het resultaat te 

kunnen zien. 

De inkomsten uit reclame op website zijn hoger geworden. Penningmeester roept op tot 

nog meer reclame. 

Penningmeester zegt dat ook dit jaar weer enkele verenigingen niet op tijd de rekeningen 

betalen en moet daar steeds weer intensief achteraan. 

Hij stelt voor om een regeling van normaal inningstraject in te voeren met daarbij de 

sanctie dat bij in gebreke blijven de vereniging voor deelname aan KNBB-activiteiten 

wordt uitgesloten zolang de schuld bestaat. 

Dit traject is: rekening, na 14 dagen betaaltermijnoverschrijding een herinnering, na 2 

weken een sommatie/ aanmaning, na 1 week volgt dan de sanctie. 

De vergadering gaat hiermee akkoord. Voorstel aangenomen. 

 

Vervolgens komt de brief van de kascommissie met als leden D. Elzinga van De Smidte 

en Meine Nutterts van N-Joy aan de orde. Zij hebben de boekhouding van het District 

Friesland van de KNBB gecontroleerd over het boekjaar 2016-2017. Bij de controle zijn 



 

 

geen onregelmatigheden geconstateerd en de kascommissie is dan ook van mening dat de 

boekhouding bij Wietse Oosterhof in uitstekende handen is en meent verder dat het 

bestuur de vergadering kan voordragen om aan de penningmeester decharge te verlenen.  

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 2018 bestaat uit een lid van N-Joy en een lid van ’t Wite Hus. 

 

 

6. Arbitrage, wedstrijdzaken, sancties, wedstrijdverslagen en huldigen 

kampioensteams 

a. Arbitrage.  

Marina Scheffer zegt dat er één cursus Arbiter-1 is geweest met 7 geslaagden. 

Daaronder ook een vrouw, Janet de Boer. In de 2e helft van 2017 zal de vervolgcursus 

Arbiter-2 worden opgestart. 

Marina heeft stage gelopen bij de laatste cursus en aan de overige benodigde vereisten 

voldaan waardoor Marina nu officieel KNBB-docent is. 

b. Wedstrijdzaken. 

Johannes bedankt de verenigingen voor de goede medewerking aan de voorrondes en 

finales. Hij noemt enkele cijfers van o.a. aantal inschrijvingen, gemaakte caramboles 

en aantal beurten. 

De proef met een nieuwe klasse kader 38/2 4e klasse is geslaagd en deze klasse zal in 

het komend seizoen worden gecontinueerd. 

Er is in een district een finale gehouden waarin in poules werd gespeeld. Dit was geen 

succes en zal daarom in district Friesland niet worden toegepast. 

Johannes vraagt of er belangstelling is om PK-voorrondes overdag te spelen. De 

meningen zijn hierover verdeeld maar het is een poging waard. 

Belangstellenden kunnen zich voor 15 juni bij Johannes opgeven met de restrictie dat 

bij onvoldoende belangstelling deze spelers wel aan de avond-PK’s mogen deelnemen. 

De Ranking-boekjes zijn klaar en voor elke vereniging is een exemplaar beschikbaar. 

c. Huldigen kampioensteams. De wedstrijdleider Teams (dhr. A. Veenstra) geeft nog een 

overzicht van de kampioensteams, die daarvoor een aandenken van de voorzitter 

ontvangen. Het gaat hier om de volgende teams: 

 

 A-klasse    De Noorderlingen-2 

 B-1     Lollum/Waaksens-1 

 B-2     De Smidte 

 C-1     Dronrijp 

 C-2     De Noorderlingen-6 

 C-3     Akkrum 

 Dagcompetitie (R3)   De Bleek 6 

 

 

7. Bestuursmutaties en verkiezing 

Bestuursleden Hennie van Dijk en Johannes Miedema zijn aftredend en niet herkiesbaar. 

Er zijn geen kandidaten en dat betekent dat de vergadering nu zal moeten overwegen of er 

alsnog een kandidaat is. Met name een opvolger voor Johannes is belangrijk omdat er 

zonder een wedstrijdleider PK’s komend seizoen geen PK’s kunnen worden gehouden. 

Het blijft stil en voorzitter last een extra pauze van 10 minuten in om de vergadering de 

gelegenheid te geven een oplossing te vinden. 



 

 

Na de extra pauze is nog steeds niemand beschikbaar. 

Tijdens de pauze heeft Gerard Ketelaar van Nea Tocht te kennen gegeven dat in geval van 

nood hij het wel wil proberen. 

Meine Nutterts geeft aan dn wel reserve wil zijn voor zowel wedstrijdleider als secretaris. 

Voor de functie van secretaris is niemand beschikbaar. Tot 15 juni kunnen de 

verenigingen alsnog een kandidaat opgeven. De functie blijft vacant en het bestuur zal een 

waarnemer zoeken binnen het bestuur. 

Hennie en Johannes krijgen mooie bos bloemen als blijk van waardering. 

 

8. Vaststellen wedstrijdkalender 2017/2018, alsmede verdeling finales 

De wedstrijdkalender wordt door Johannes voorgelezen en de verenigingen geven daarbij 

aan op welke dagen de finales gespeeld kunnen worden en met hoeveel finalisten. 

 

9. Rondvraag 

- Ieme de Vries van Gorredijk zegt dat er bij voorrondes soms te weinig arbitrage 

beschikbaar is waardoor er soms niet op alle tafels kan worden doorgespeeld. 

Dirk van der Veen is van mening dat arbitrage met 2 personen in de lagere klasse 

overbodig is. Dat kan wel met 1 persoon. 

Meine Nutterts zegt dat zijn vereniging dermate klein is dat een bemensing met 2 

tellers/schrijvers niet haalbaar is. 

Dirk van Wier voegt toe dat er toch wel minimaal een wedstrijdleider aanwezig moet 

zijn. 

Het bestuur vat dit samen door aan te geven dat er gestreefd moet worden naar 

voldoende arbitrage tijdens de voorrondes, ongeacht welke klasse. In geval van 

overmacht dient er naar een passende oplossing gezocht te worden. 

- Kees van den Akker van Pieter Stuyvesant heeft in Biljart Totaal een oproep gelezen 

om “open” kampioenschappen te organiseren waarbij zowel reguliere KNBB-leden als 

niet-KNBB-leden kunnen meedoen. Wat vindt de vergadering hiervan? 

Voorzitter heeft dit ook gelezen en vindt het een onacceptabel kwaliteitsverlies van de 

biljartsport. District Friesland zal hieraan dan ook niet meewerken en dit in een brief 

aan de voorzitter KVC kenbaar maken. 

- Auke Kooistra vraagt of het mogelijk is in de competitie 3-banden een ander 

waarderingssysteem toe te passen. Zodanig dat elke gespeelde partij bij kan dragen 

aan het teamresutaat. Auke Veenstra antwoordt dit kan volgens het Belgisch Systeem. 

Hij kan dat instellen in Biljartpoint maar dan moeten wel alle deelnemende teams het 

daarover eens zijn. 

Vanuit de vergadering wordt nog opgemerkt dat het huidige systeem en het Belgische 

systeem eerder al eens naast elkaar zijn toegepast. Aan het einde van de competitie 

gaven beide systemen hetzelfde resultaat. 

Henk Keur noemt een brief over veranderende moyennes. Zijn vereniging is hierop 

tegen. Hij voegt hieraan nog toe dat het jammer is dat de KNBB enkel gaat voor 

kwantiteit en niet meer voor kwaliteit. 

Henk is nog steeds op zoek naar de medailles van het C3 team uit seizoen 2014/2015 

voor een 1e prijs behaald in Dedemsvaart. 

Wietse heeft alle medailles uitgereikt of zelfs gebracht en kan hierop geen antwoord 

geven. 

Henk zegt dat er bij de C-teams soms wel 8 teams op een avond aanwezig zijn. Dat is 

te veel. Graag aandacht daarvoor. 

Henk zegt tenslotte dat hij vorige jaarvergadering heeft gevraagd om minder 

voorrondes en vraagt dat nu opnieuw aan Johannes. 



 

 

- Jan de Boer zegt dat hij een wedstrijd heeft moeten spelen zonder aanwezige arbitrage. 

Jan moest zelf maar bijhouden hoeveel caramboles hij moest maken en vindt dit een 

onacceptabele situatie. Een volgende keer zal hij weigeren te spelen. 

Het bestuur is het met Jan eens en herhaalt nog eens dat er altijd voldoende arbitrage 

aanwezig moet zijn. 

Dirk van der Veen voegt hieraan toe dat teams soms met 2 spelers komen en dat er dan 

onvoldoende tellers/schrijvers overblijven. 

Voorzitter zegt dat dit niet structureel is maar incidenteel en dat in dergelijke 

overmacht situaties in overleg naar een passende oplossing gezocht moet worden. 

- Auke Veenstra zegt dat de tussenronde voor teams op 27 mei bij De Bleek worden 

gehouden en vraagt of hiervoor wel voldoende arbitrage is. 

Henk Keur kan hierop geen antwoord geven. Marina zegt dat deze datum pas een 

week bekend is en dat zij een verzoek aan Jan Sipma heeft gemaild met de vraag op 

hoeveel tafels er gespeeld gaat worden. Daarop nog geen antwoord ontvangen. Henk 

Keur zal dit aan Jan Sipma vragen. Een mail aan arbiters zo kort voor de finale en zo 

laat in het seizoen heeft geen zin. 

- Marina Scheffer wijst erop dat de verenigingen soms veel persoonlijke gegevens op de 

website hebben staan en dat dit kan leiden tot ongewenste reclame. Ook kan dit in 

strijd zijn met de wet op de privacy. 

Marina vraagt de verenigingen om daar eens goed naar te kijken en aan haar als 

webmaster door te geven wat mag en niet mag. 

- Kees van den Akker heef nog een nabrander met de vraag hoe het nu zit met spelen 

met vaste aantallen of met variabele aantallen volgens moyennes. 

Johannes antwoordt hierop dat districten hierin autonoom zijn en dat Friesland heeft 

gekozen voor vaste aantallen. Wel wordt het spelen op partijlengte volgens moyenne 

in het vervolg bij Gewest of Nationaal toegepast. 

 

De wedstrijdleider PK’s deelt na de vergadering het voor elke vereniging beschikbare 

Ranking-overzicht District Friesland 2015/2016 uit. 

 

10. Sluiting 

Vervolgens sluit de voorzitter even na 21.45 uur de vergadering onder dankzegging aan 

gastheer De Bargebeck en aan alle aanwezigen. 

 

De ledenvergadering 2017 zal worden gehouden bij de Pieter Stuyvesant in Wolvega. 

 

(In 2015 hebben we ook in Wolvega vergaderd) 

 

 


