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Aanwezig/Afwezig:    zie presentielijst.  
Afwezig met kennisgeving:  BV Cue Action, BV de Klameare, Krul Woudsend 
Afwezig zonder kennisgeving: BV Trochstompers, BV ‘t Skoat 
 
1. Opening vergadering, presentielijst, vaststellen agenda 
- De voorzitter, dhr. M. Voolstra, 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. 
- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
- Welkom aan BV de Nostalgie als nieuwe vereniging. 
 
2. Mededelingen bestuur 
- Er is een lijst opgemaakt met de vereiste kleding van de verenigingen voor het 

spelen in Persoonlijke Kampioenschappen en Teamwedstrijden. Deze lijst wordt 
samen met de notulen van deze vergadering toegezonden. 

- Verzoek vanuit het bestuur om de data’s van voorwedstrijden op tijd aan te 
leveren zodat deze bekend zijn bij de wedstrijdleider PK en ook op de website 
kunnen worden geplaatst. Wanneer deze data’s te laat worden aangeleverd kan 
er door de penningmeester een sanctie worden opgelegd. * Dhr. De Wilde 
protesteert hiertegen, hij kan het pas uiterlijk 3 weken voor aanvang doorgeven, 
de uitnodigingen dienen immers ook pas uiterlijk 10 dagen ervoor verstuurd te 
worden. 

- De aanwezige verenigingen hebben begin 2018 een mail ontvangen waarin 
verzocht werd conform de aangenomen Verdeelsleutel Arbitrage cursisten aan te 
leveren. Er zijn nog geen aanmeldingen naar aanleiding van deze mail 
binnengekomen. Verzocht word te voldoen aan de gestelde eis van de 
Verdeelsleutel Arbitrage. 

- Mevr. Scheffer legt uit aan de aanwezigen wat de AVG, die op 25 mei in werking 
zal treden, gaat inhouden voor de verenigingen. De 4 stappen die zijn uitgelegd 
worden als bijlage bij de notulen aan de verenigingen verzonden. 

 
3. Ingekomen stukken 
- Er is een mail binnengekomen vanuit het Gewest NON met de mededeling dat 

vanaf volgend seizoen de teams in de dagcompetitie vanaf Gewestelijk niveau 
zullen spelen met 3 spelers. Binnen het district zal er komend seizoen nog 
gewoon gespeeld worden met 4 spelers. Op de ALV van de KVC zal door de 
vertegenwoordigers van district Friesland aangegeven worden dat het district het 
niet eens is met deze mededeling en dat Friesland 4 spelers wil blijven houden in 
de dagcompetitie. 

- Kader Koppelcompetitie. Jaap Spaargaren neemt het woord en legt uit dat er in 
het noorden de spoeling in de competitie steeds dunner wordt. Er waren in het 
noorden voorheen 7 teams en komend seizoen zijn er dat nog maar 4. Daarvan 
spelen er een aantal in het weekend en een aantal doordeweeks. De combinatie 
is niet prettig in de competitie. De kadercompetitie is ook aan het vergrijzen, de 
gem. leeftijd is nu 62 jaar. Er zijn ook nog maar 80 teams in heel Nederland. Dit 
is aangegeven bij de KNBB maar deze doet hier niets mee.  
Iedere vereniging heeft dan ook een opzetje gekregen met het voorstel om een 
Kader Koppelcompetitie op te gaan zetten in de 3 noordelijke districten. Met 
daarin vermoedeljjk 10 teams om mee te beginnen. Er zal dan 1 wedstrijdleider 
komen vanuit de 3 districten. Op 28 mei word geïnventariseerd hoe het met de 
animo voor deze competitie staat. Opgaves kunnen dan gedaan worden t/m 15 
juni. 
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4. Notulen van de ledenvergadering van 10 mei 2017 
- De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd met dank aan de voormalig 

secretaris (dhr. H.J. van Dijk). 
  

5. Financieel verslag 
- Het financieel verslag word uitgelegd door dhr. W. Oosterhof waarbij hij meld dat 

rekening 375 op de balans, Vooruit Ontvangen, facturen betreft die hij te vroeg 
had verstuurd en voor komend boekjaar gelden, maar inmiddels wel geheel 
waren betaald. 

- De kascommissie (BV N-Joy en BV ’t Wite Hûs) heeft de gevoerde boekhouding 
gecontroleerd. Volgens dhr. Nutterts van N-Joy 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 ’t Wite Hûs en BV Lekkum.  
 
6. Wedstrijdzaken, Arbitrage, Sancties, wedstrijdverslagen en huldigen  

kampioensteams: 
- Mevr. A. van der Vries is aanwezig namens de Arbitervereniging. Zij meld dat er 

afgelopen seizoen 5 cursisten zijn geslaagd voor de opleiding Arbiter 2 en er 3 
zijn geslaagd voor de opleiding Arbiter 3. In het nieuwe seizoen zal er weer een 
cursis Arbiter 1 en 2 worden gestart met de aanmeldingen die komen uit de 
Verdeelsleutel Arbitrage. Er zijn komend seizoen 26 actieve arbiters, 12 zijn er 
tijdelijk gestopt en 4 zijn er volledig gestopt. Het is dus nodig dat er door de 
vereniging cursisten worden aangemeld om de arbitrage op peil te houden. 
De Gewestelijke teamfinales krijgen vanuit het district arbiters toegewezen. 
Echter voor de tussenrondes zullen de teams zelf arbiters moeten benaderen om 
bij hen te arbitreren. Vergoedingen hiervoor komen dan ook niet vanuit het 
district maar zullen door de teams zelf moeten worden betaald. van de 
teamcompetities genoemd, te weten: 
Competitie Kampioen    
A klasse  DBC Sneek   
B 1  N-Joy    
B 2  Dronrijp    
C 1  Biljartschool D. vd Veen 5    
C 2  Noorderling 6   
C 3/4  Nea Tocht 2 
Dagcompetitie   De Stins 2   
De bijbehorende aandenkens worden verstrekt 

 
7. Stemming naar aanleiding van Rapportage Teamcommissie 
- Behandeld zijn de 2 voorstellen die door het bestuur waren opgesteld naar 

aanleiding van de Rapportage Teamcommissie die bijgevoegd was bij de 
uitnodiging voor de ALV. Zowel dhr. Vd Veen als Dhr. De Wilde brachten punten 
naar voren die ook al aangegeven waren op de BALV van 25-7-2017.  
Dhr. Vd Veen bracht naar voren dat er teveel wedstrijden moeten worden 
gespeeld en dat hiermee dat niet word opgelost maar alleen maar verergerd. 
Gevolg zal zijn dat mensen dan te veel moeten spelen per week en ook dat er 
als er elke week gespeeld zal moeten worden en dan geen ruimte er meer is om 
iets te verzetten. Zeker niet als iemand al in 2 teams speelt. Dan heb je niet 30 
wedstijden per jaar maar wel liefst 60, met daarnaast nog de pk’s en de 
clubavonden. Hij is bang dat mensen dan de clubavond zullen laten schieten. 
Ook vind hij dat het bestuur commissieleden heeft gekozen die op voorhand al 
op 1 lijn zaten met het bestuur en het voorstel welke op de BALV gedaan werd. 
Hij geeft aan dat jaren geleden al besloten is op een ALV dat er maar maximaal 
24 wedstrijden in een poule gespeeld zouden worden en dat daar dus ook over 
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gestemd was. Dhr. Jaap Spaargaren bevestigd deze stemming alhoewel dit, 
volgens Mevr. Scheffer niet is terug te vinden in de notulen. 
Dhr. Vd Veen wil dat er maar maximaal 13 teams in een klasse gaan komen en 
dat er met meer teams een splitsing komt.  
Dhr. De Wilde geeft aan dat hij ook met beide voorstellen het niet eens is. Er 
kunnen dan maar minder teams worden opgesteld en dat heeft dan weer 
gevolgen voor Gewestelijke finales en het nu aanwezige extra deelnemersplaats 
hierin. Hij vind dat alles zo moet blijven als het is en dat nergens in de 
reglementen staat dat dit wat in de voorstellen nu staat ook mag. 

- De voorzitter heeft na een tiental minuten hierover discussiëren besloten om tot 
stemming over te gaan. Deel 1 van het voorstel is niet aangenomen. Deel 2 van 
het voorstel is aangenomen met een wijziging. Geen 16 teams maar 13 teams 
per klasse voordat er in 2 poules wordt gespeeld. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat de stemming is gedaan bij beide voorstellen middels het opsteken van een 
hand door de aanwezige vertegenwoordigers van de verenigingen. 
 
Het bestuur heeft in een spoedoverleg besloten dat de stemming op de 
ALV(16-5-2018 te Wolvega) van de beide voorstellen te vinden in de 
Rapportage Teamcommissie niet volgens de statuten KNBB District 
Friesland is verlopen. We verklaren dan ook de uitslag van deze stemming 
ongeldig! 
*Statuten KNBB District Friesland Art 20 en 20.4 en Art. 21 4a 
 
 

8. Bestuursmutaties en verkiezingen 
- Penningmeester Wietse Oosterhof is aftredend en herkiesbaar en word weer 

gekozen voor een periode van 3 jaar. 
- Het secretariaat is vervuld als interim-secretaris Marina Scheffer nadat er op de 

vorige jaarvergadering geen secretaris was gevonden. Dit was eerst voor een 
periode van 6 maanden, dit werd het volledige seizoen. Zij heeft daarop besloten 
zich kiesbaar te stellen voor deze functie. En is door de leden gekozen als 
secretaris, volgende verkiezing in 2020. 

- Wedstrijdleider Teams. Auke Veenstra is aftredend en heeft aangegeven niet 
herkiesbaar te zijn. Het bestuur bedankt hem voor zijn gedane inzet. Auke 
Veenstra is Wedstrijdleider Teams geweest van 2000 tot 2007 en van 2012 tot 
2018.  
Johannes Miedema had zich kiesbaar gesteld voor deze functie. Er waren verder 
geen tegenkandidaten. Johannes Miedema is door de leden gekozen als nieuwe 
Wedstrijdleider Teams. 

 
 
9. Vaststellen wedstrijdkalender seizoen 2018/2019 en toewijzing finales 
- De wedstrijdkalender wordt door Gerard Ketelaar toegelicht en meld dat het 

spelen met intervallen dit jaar niet zal worden toegepast. Er is nog niet bekend 
wanneer dat wel zal gaan gebeuren. 

- Kader 4e klasse kan aan meegedaan worden door spelers met een Libre moy. 
van 5.5 en Kader moy. van 4. 

- De finales worden voorgelezen en waar nodig zijn de data’s aangepast van vr. 
za. zo. Naar vr. za. of za. zo. 

- De Gewestelijke Finale Driebanden Klein 1e klasse gaat naar BV Gorredijk. 
- Libre 3e klasse, 2 en 3 feb. gaat naar Biljartschool Sneek 
- Libre 1e klasse (8-10 feb), Bandstoten 2e klasse (18- 19 mei) en Gemengd Kader 

( 10-12 mei) gaan naar De Bleek na overleg met Jan Sipma. 
 
10. Rondvraag 
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-      Dhr. De Bruin: Bestaan er ook gedragsregels voor verenigingsarbiters? 
Marina geeft aan dit uit te zullen zoeken bij de KNBB. Ze heeft, bij een eerdere 
vraag over gedragsregels, hier nog niets over kunnen vinden in de 
regelementen. 
-      A. de Wilde: Vraagt of de, inmiddels verouderde, statuten niet up-to-date 
kunnen worden gemaakt.  
Dit zal in de bestuursvergadering worden besproken. 
-      Dhr. Bruinsma: Wanneer er iemand uitvalt in een team kan je dan ook 
iemand die niet in het team staat opgesteld voor dat team laten spelen?  
Nee, dat kan niet. Je kunt wel een speler toevoegen aan je team in biljartpoint. 
-      dhr. M. Nutterts: Het Belgisch systeem hoe ver staat het daarmee? 
Het Belgisch systeem zal niet worden toegepast in het district. Uit ervaringen 
van districten waarbij dit systeem wel is toegepast is gebleken dat er weinig 
verschil bleek te zitten in de einduitslagen tussen beide systemen. 
-       Dhr. Keur: Over de stemming en de commissie. Er zou een bredere 
commissie moeten worden aangesteld hiervoor die nog uitgebreider 
onderzoek kan gaan doen. Hij bied zichzelf aan om hierin zitting te gaan 
nemen. 
Het bestuur neemt dit mee naar een bestuursvergadering. 
-     Dhr. Stockman: Hoe zit het met de medailles uit Dedemsvaart. 
Deze zouden opgestuurd zijn, het bestuur gaat dit nogmaals uitzoeken. 
-     Mevr. Scheffer: Wil iedereen opletten die een @live.nl, @msn.nl 
@hotmail.nl of @hotmail.com emailadres heeft. Mail van de secretaris, of 
andere leden van het bestuur die gebruik maken van een emailadres 
eindigend op @knbb-friesland.nl komen sinds juni vorig jaar in de ongewenste 
mail of spam map terecht. Na 10 dagen worden ze daaruit automatisch 
verwijderd. Het kan dus zijn dat je wel mail heb binnen gekregen maar het niet 
hebt kunnen lezen. Oplossing is wanneer in die beide mappen mail 
binnenkomt van het district deze als veilig te bestempelen of als niet zijnde 
“spam”.   

 
 
11. Sluiting 

De voorzitter sluit rond 21:45 uur de vergadering onder dankzegging aan alle 
aanwezigen. 

 


