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Aanwezig/Afwezig:    zie presentielijst.  
Afwezig met kennisgeving:  BV de Stins, J. Spaargaren gemachtigd. 
Afwezig zonder kennisgeving: BV Trochstompers 
 
1. Opening vergadering, presentielijst, vaststellen agenda 
- De voorzitter, dhr. M. Voolstra opent de vergadering rond half 8. 
- De vergadering gedenkt in een ogenblik van stilte de leden die ons in het 

afgelopen seizoen zijn ontvallen. 
- De presentielijst is ingevuld bij het afgeven van de geloofsbrieven en het afgeven 

van de stemkaarten. 
- De agenda wordt aangepast, punt 2 en 3 worden later behandeld. 
- Bij punt 1a zal Anneke van der Vries notuleren. Marina Scheffer verlaat de ruimte 

vanwege persoonlijke gronden is zij bij het behandelen van deze kwestie niet 
betrokken geweest. 
 

1.A Beroep dhr. De Wilde 
- Het bestuur geeft aan dat het onmogelijk nog met dhr. De Wilde kan 

samenwerken. De wedstrijdleiders PK en Teams lopen steeds tegen problemen 
aan. Wanneer iedereen zelf alles maar gaat doen waarom zijn er dan nog 
wedstrijdleiders nodig. Ook de vorige wedstrijdleider Teams, dhr. A. Veenstra, 
kon het niet meer aan om met dhr. De Wilde samen te werken, gaf heel vaak 
maar aan dhr. De Wilde toe om van het gezeur af te zijn. Dhr. De Wilde plaats 
alles op social media ( Facebook). Er zijn altijd problemen met de schrijvers en 
tellers tijdens voorronden en finales. Er worden, zonder overleg met de 
wedstrijdleiders, wedstrijden verplaatst. Door het bovenstaande en meer 
voorvallen in de afgelopen jaren (zie brief opzeggen Lidmaatschap Bijlage 1, in 
hoofdlijnen voorgelezen door Metro Voolstra) wil het bestuur niet meer met dhr. 
De Wilde samenwerken. 

- De brief van dhr. Grijmans (advocaat dhr. De Wilde, bijlage 3) wordt voorgelezen 
door Metro Voolstra.  
Dhr. Miedema geeft aan dat hij niet meer kan samen werken met dhr. De Wilde, 
maar dit is niet op een persoonlijk grieven berust. De bestuursleden van het 
district Friesland geven aan dat ze niet met dhr. De Wilde meer willen 
samenwerken.  

- Dhr. De Wilde krijgt nu het woord. Hij geeft aan dat hij vorig jaar zomer al een 
samenspraak wilde met het bestuur en dat dat niet is gebeurt. Dhr. De Wilde 
verweert zich tegen alle punten die Metro Voolstra namens het bestuur had 
aangegeven. Hij geeft aan dat hij inderdaad “Wedstrijdlijer” heeft gebruikt op 
Facebook, maar zo zegt hij dat altijd. Hij verdedigd zijn spelers en volgt geen 
eigen regels. Ja, hij heeft wedstrijden geruild maar dat mag volgens hem in de 3 
weken ervoor of erna. Hij heeft vanaf vorig jaar al frustraties, heeft kosten 
gemaakt, heeft een team minder. En er wordt nu gestemd over hem door de 
andere leden. Hij heeft meerdere gesprekken aangevraagd en daar is niet op 
gereageerd. In december heeft District Friesland zelfs de gemeente gebeld om te 
vragen waar wij ( BV de Noorderling) zouden zitten. In januari kwam er een 
herinnering toen we midden in de verhuizing zaten, werd alles op “rood” gezet. 
De spelers konden niet meer spelen. En nadat er betaald was bleven ze op rood 
staan. Dhr. De Wilde geeft aan dat hij de mensen niet verkeerd behandeld op 
social media ( facebook). Het was niet de bedoeling om mensen te kwetsen. Ook 
wilde hij een wedstrijd verzet hebben ( 1 week ervoor) maar dat mocht niet. De 
wedstrijdleider reageerde niet op mijn telefoontje. Na half januari heb ik niets 
meer gezegd, geen beschuldigingen meer geuit, ook niet op facebook.  

- Johannes Miedema reageert als volgt: Er is sinds 2003 al geen goede relatie met 
dhr. De Wilde. In de A-klasse groot horen er 4 spelers per team te zijn, waren er 
maar 3. Dat is competitievervalsing.  Dhr. De Wilde besluit daarop een team 
terug te trekken. Spelers reageerden daarop boos naar mij toe. Een 
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teamwedstrijd verplaatsen dat mag wel, maar niet 2 uren voordat deze plaats zal 
vinden, het andere team weet dan van niets. Dhr. Miedema haalt dhr. B. de Vries 
aan, deze speelt vreemd, na 3 wedstrijden heel hoog ineens heel laag, omdat na 
4 wedstrijden z’n gemiddelde moet worden berekend.  ( Dhr. De Wilde reageert 
daarop met de mededeling dat dhr. De Vries niet vals speelt en niet heeft lopen 
“drukken”) Ook geeft dhr. Miedema aan dat dhr. De Wilde na het ontvangst van 
de brief met de opzegging op rood is gezet en dus niet mocht spelen. Maar dat 
hij op 11 mei wel heeft gespeeld. Volgens dhr. De Wilde mocht hij wel spelen van 
Harry Ploeger ( Gewest NON)  

- Hierna is er een kleine pauze van 5 minuten waarna er zal worden gestemd. 
- De leden hebben aan het begin van de vergadering een stemkaart ontvangen 

waar het volgende op stond: “Het bestuur van KNBB District Friesland heeft per 
aangetekende brief dd. 19 april het lidmaatschap an Dhr. De Wilde opgezegd, op 
basis van redenen zoals genoemd in de opzegging. Hieronder kunt u door 
middel van aankruisen van het vakje aangeven of u het eens bent met deze 
beslissing of niet. Uw stem telt voor het aantal KNBB leden dat uw vereniging telt 
op 1 januari 2019. 
(Alle secretarissen hebben bij de gewijzigde agenda een kopie van de 
aangetekende brief ontvangen met een begeleidend schrijven van dhr. Voolstra, 
alsmede het beroep van Dhr. De Wilde ingediend door zijn vertegenwoordiger 
Grijmans, en de bevestiging van KNBB Vereniging Carambole.) 

- Jaap Spaargaren en Sjoerd Jan Boonstra vormen de kiescommissie en tellen de 
uitgebrachte stemmen.  

- De leden van het District Friesland stemmen als volgt:  
Er zijn 496 leden in het district. Er zijn 394 geldige stemmen uitgebracht: 
Ja, we staan achter het besluit van het bestuur om het lidmaatschap van dhr. De 
Wilde op te zeggen : 247 
Nee, we staan niet achter het besluit van het bestuur om het lidmaatschap van 
Dhr. De Wilde op te zeggen: 147 
Blanco stemmen: 102 
 

- Dhr. De Wilde mag de het vervolg van de vergadering bijwonen maar zal zich 
onthouden van commentaar. 
 

 
2. Mededelingen bestuur 
- Er zijn geen mededelingen. 
 
3. Ingekomen stukken 
- Er zijn voor deze vergadering geen stukken binnengekomen. 
 
4. Notulen van de ledenvergadering van 10 mei 2017 
- De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd met dank aan de secretaris. 

  
5. Financieel verslag 
- Het financieel verslag word uitgelegd door dhr. W. Oosterhof. 
- De kascommissie (BV N-Joy en  BV De Bosk (voorheen BV ’t Wite Hûs), Dhr. 

Nutterts en dhr. Joosten, heeft de gevoerde boekhouding gecontroleerd. Er zijn 
steekproeven ter controle gedaan en daarbij zijn geen onregelmatigheden 
geconstateerd. De financien zijn in uitstekende handen bij Wietse Oosterhof. Ze 
waren goed gestemd over het positieve saldo. 

- De penningmeester wordt gedechargeerd en bedankt voor zijn inspanningen. 
- De nieuwe kascommissie bestaat uit BV Lekkum en BV De Bosk.  
 
6. Wedstrijdzaken, Arbitrage, Sancties, wedstrijdverslagen en huldigen  

kampioensteams: 
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- In de B1 klasse heeft er afgelopen seizoen een proef plaatsgevonden met het 
Belgisch Systeem. De Wedstrijdleider Teams wil dit nu graag 1 systeem met 
ingang van volgend seizoen gaan doorvoeren.  
Jaap Spaargaren neemt het woord en geeft een uitleg over de verschillende 
systemen die mogen van de KNBB. 
Besloten wordt dat er in alle klassen en spelsoorten volgend seizoen gespeeld 
zal gaan worden volgens het Belgisch Systeem. 

- Er wordt komend seizoen begonnen in de laatste week van september. Er waren 
dit seizoen aan het begin veel wedstrijden omdat er nog veel spelers op vakantie 
waren. De vastgestelde aanvangtijd van 19:30 uur zou ook eerder mogen 
wanneer er op de juiste datum wordt gespeeld.  

- Op de website staat een nieuw opgaveformulier, graag deze wel zo volledig 
mogelijk in vullen. 

- Competitie Kampioen    
A klasse  DBC Sneek   
B 1  Noorderling 5   
B 2  Herberch fan Nijlan    
C 1  Gorredijk 1   
C 2  Jan Wiemers 3  
C 3  Noorderling 8 
Dagcompetitie   Britsum 2   
De bijbehorende aandenkens worden verstrekt. 

- Arbitrage: Er zijn 6 geslaagden voor de cursus Arbiter 1, doordat er te weinig 
deelname voor het vervolg was (arbiter 2) is deze uitgesteld tot het najaar 2019. 
Er zijn 32 arbiters nu binnen het district, er staan er echter een aantal van op een 
reservelijst, en ook een aantal niet actief. 
Komend seizoen moeten er bij een aantal voorrondes ook arbiters worden 
geleverd ( Hoofdklassen). Wanneer u dus leden heeft die arbiter zouden willen 
worden, geef ze op.  

- Gerard Ketelaar meld dat we in Friesland een Nederlands Kampioen hebben, 
Allerd Hobberts, hij is NK Libre klein 4e klasse geworden. Verder waren er veel 
afgevaardigden vanuit het District Friesland in de verschillende klassen en 
spelsoorten. 
Volgend seizoen zal er in alle klassen en spelsoorten op interval worden 
gespeeld. De uitleg van het intervalsysteem zal bij de notulen worden gevoegd 
en zijn ook te vinden op de website van het district onder PK. Het spelen op 
interval is een test van 2 jaar, de indeling van de klassen is ook gewijzigd.  

- Afgelopen seizoen waren er veel afzeggingen bij het Gemengd Kader. Daardoor 
was het moeilijk om deze finale toch nog te laten plaatsvinden. Ook bij 
Bandstoten 2e klasse was dit het geval. Dit moet komend seizoen beter gaan, het 
is voor de wedstrijdleider PK veel werk geweest om deze beide finales toch te 
laten plaatsvinden. 

 
7. Districts Competitie Reglement en Districtscompetitie Reglement 

Dagbiljarten ( DCR en DCRD) 
- Dhr. Jaap Spaargaren neemt het woord en geeft uitleg. 

De KNBB heeft besloten om de reglementen te verminderen van 60 pagina’s 
naar 13 pagina’s. Geeft aan dat verder alles geregeld moet worden in de Districts 
Reglementen. Het districtsbestuur heeft een commissie aangesteld, bestaande 
uit Jaap Spaargaren en Johannes Miedema voor het DCR en het DCRD. 
Er is door de commissie gekeken naar bestaande Districtsreglementen uit 
andere districten en daar zijn deze, op Friesland aangepaste, reglementen uit 
voortgekomen.  
Op 7 februari zijn deze aan alle verenigingen verzonden met het verzoek er voor 
1 april op te reageren. Ook konden er vragen worden gesteld of uitleg worden 
gevraagd. Wanneer er niet gereageerd werd dan was men voor. Er zijn 5 
verenigingen die via de mail aangegeven hebben dat ze akkoord gingen. Van 26 
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verenigingen is er geen reactie gekomen, dus akkoord. En 1 vereniging gaf aan 
niet akkoord te zijn.  
De reglementen, DCR en DCRD, zullen dus vanaf komend seizoen in werking 
treden.  
Mochten er toch nog vragen zijn dan kan er contact opgenomen worden via mail 
met Jaap Spaargaren of Johannes Miedema.  
 

8. Bestuursmutaties en verkiezingen 
- Metro Voolstra is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. 
- Door BSC Dirk van der Veen en DBC Sneek is als kandidaat aangemeld Dirk van 

der Veen.  
- Dirk van der Veen: Hij is aangemeld als voorzitter omdat hij dingen tegenkomt 

waarmee hij het niet eens is. We moeten naar meer “samen”, naar minder 
boetes. Zijn visie is dat er dingen zijn die hem tegen de borst stuiten, het moet 
anders. Hij wil niet alle dingen gaan opnoemen waar hij op tegen is. Hij wil 
proberen om het in goede banen te gaan leiden. Het is een amateursport en dat 
moeten we niet vergeten.  
Metro Voolstra: We hebben ons aan de regels te houden. We willen dan ook 
helemaal geen boetes uitdelen en als iedereen zich aan de regels houd dan 
hoeven we dat ook helemaal niet te doen. Ik probeer het, samen met mijn mede 
bestuurders, zo goed mogelijk te doen. 

- De uitslag van de stemming, geteld door de al aangestelde kiescommissie ( J. 
Spaargaren en SJ Boonstra). Er zijn 439 stemmen uitgebracht van de 496 
stemmen. 

- Metro Voolstra kreeg 327 stemmen 
Dirk van der Veen kreeg 112 stemmen 

- Metro Voolstra is herkozen als voorzitter. Hij bedankt de vergadering en zegt het 
zo goed mogelijk proberen te gaan doen. 

 
 
9. Vaststellen wedstrijdkalender seizoen 2018/2019 en toewijzing finales 
- De Wedstrijdkalender is vastgesteld. 
 
10. Rondvraag 

-      Dirk van der Veen haalt een gesprek aan die hij tijdens het gesprek dat hij 
heeft gehad met het bestuur over consumptie gebruik van spelers. Hij geeft 
aan dat hij daar nooit antwoord op heeft gehad. Marina geeft aan dat ze de 
notulen van dat gesprek er bij zal zoeken en dhr. Van der Veen alsnog 
antwoord zal geven. Zijn vraag is wel behandeld in een bestuursvergadering.  
Hij geeft aan dat tijdens het organiseren van het FK Gemengd Kader er in 
Gorredijk een invitatietoernooi plaatsvond. Daardoor gingen er spelers en 
bezoekers die anders naar het FK Gemengd Kader toe zouden gaan naar het 
toernooi in Gorredijk. Hij vind het gelijktijdig plaatsvinden van zo’n toernooi en 
het FK niet kunnen. Metro geeft aan dat het intivitatietoernooi werd 
georganiseerd door spelers in Gorredijk en niet door het bestuur van 
Gorredijk. Dhr. Van der Veen geeft aan dat het bestuur van Gorredijk daar dan 
wat van had moeten zeggen.  
-      Arend Bonnema vraagt hoe lang dhr. De Wilde niet meer lid kan worden 
van het District Friesland. Hij mag niet meer spelen, PK en Teams, vanaf het 
moment dat zijn lidmaatschap is opgezegd. En in principe is het niet lid meer 
kunnen worden van District Friesland levenslang. Hij kan echter wel lid worden 
in een ander district, en is dan ook weer lid van KNBB Carambole. Bij een 
Gewestelijke Finale die dan in Friesland zou plaatvinden kan hij dan 
meespelen mocht hij zich dan daarvoor hebben geplaatst. 
-      Jaap Spaargaren geeft aan dat De Stins het voorstel heeft gedaan om 
pas de laatste week van september te beginnen met de dagcompetitie. Vorig 
jaar werd het door de KNBB onmogelijk gemaakt om te spelen als 
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Kaderspeler boven de 7 moy. Hij zou graag zien dat daar een wijziging in gaat 
komen. Het kan nu namelijk wel in het district maar niet meer in het gewest.  
Ook geeft de KNBB aan dat een district autonoom is, maar wanneer je de 
statuten en reglementen er op naleest blijkt dat dus niet het geval te zijn. Alles 
moet toch worden goedgekeurd door de KNBB. 
Marina zal in samenspraak met Jaap een mail opstellen waarin deze punten 
zullen worden aangegeven die naar de KNBB zal worden verstuurd. 
-       Marina Scheffer geeft aan dat er in oktober/november een mail gestuurd 
zal worden waarin, net als bij het DCR en DCRD, het Huishoudelijk Reglement 
van het District Friesland, nieuwe statuten en het DistrictsReglement PK zullen 
worden voorgedragen. Dit zal dan op dezelfde manier gaan als bij het DCR en 
DCRD. Ook hier zijn 2 commissies voor aangesteld. Commissie HR en 
Statuten bestaat uit Anne van Dalfsen, Marina Scheffer en Wietse Oosterhof. 
Commissie DRPK bestaat uit Gerard Ketelaar en Sjoerd Jan Boonstra. 
Er kan dus opgeroepen worden tot een najaarsvergadering, mocht dat nodig 
zijn, voor deze onderwerpen. 
-     Gerard Ketelaar geeft aan dat de Rankingboekjes en de medailles klaar 
liggen en door de verenigingen kunnen worden opgehaald. 

 
 
11. Sluiting 

De voorzitter sluit rond 22:15 uur de vergadering onder dankzegging aan alle 
aanwezigen. 
 
 
Tijdens deze ALV is er genotuleerd door A. van der Vries en M. Scheffer 
 
Bijlagen: 
 
Bijlage 1: opzegging lidmaatschap Dhr. De Wilde 
Bijlage 2: Beroep/brief advocaat dhr. De Wilde  
Bijlage 3: Bevestiging opzegging lidmaatschap KNBB sectie Carambole 
 
 
Bijlagen zijn, met gegronde redenen, via mail op te vragen via het secetariaat.  

 


