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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING VAN DE KNBB 

DISTRICT FRIESLAND D.D. 8 SEPTEMBER 2021 TE SINT NICOLAASGA 

 

Aanwezig: Friesche Club, Dronrijp, Rondom, Pieter Stuyvesant, Jan Wiemers, Cue 

Action, de Klameare, Lollum/Waaksens, Akkrum, Britsum, Gorredijk, Bargebeck, 

Nea Tocht, de Smidte, N-Joy, Lekkum, Spider, Biljartschool Dirk van der Veen, de 

Bierhalle, Herberch van Nylân, Kaldeklets, de Stins, de Nostalgie en Biljartclub 

55+. 

Afwezig met kennisgeving: Noardeinde, de Bosk, DBC Sneek, de Noorderling, Krul 

Woudsend, Britsum, Trochstompers en ’t Skoat. 

1. OPENING 

De voorzitter opent de vergadering om 20:05 uur en heet iedereen van harte 

welkom. Vanwege Covid-19 wordt de alv in Sint Nicolaasga gehouden in plaats 

van bij Biljartschool Dirk van der Veen. Er volgt een korte stilte ter nagedachtenis 

aan leden die afgelopen seizoen zijn overleden. 

2. VASTSTELLEN AGENDA 

• Agenda punt 11 wordt 12 en 12 wordt 11. 

• De statuten worden toegevoegd als punt 13. 

• De WBTR (Wet Bestuurlijk Toezicht Rechtspersonen) wordt toegevoegd als 

punt 14. 

• De situatie rondom de Noorderling wordt toegevoegd als punt 15. 

• De rondvraag wordt punt 16. 

3. MEDEDELINGEN BESTUUR: 

De verenigingen TOG en de Bleek zijn opgeheven. Biljartclub 55+ te Buitenpost is 

opgericht. 

Het bestuur heeft Albert de Wilde een e-mail gestuurd dat hij zich opnieuw kan 

aanmelden als lid van het District Friesland. Het bestuur stelt geen voorwaarden 

aan het lidmaatschap maar uit wel enkele verwachtingen. Het bestuur heeft 

contact opgenomen met twee verenigingen met het verzoek te accepteren dat 

Albert de Wilde een tweede kans krijgt. Beide verenigingen zijn positief. Albert de 

Wilde heeft zich op 28 juli 2021 opnieuw ingeschreven als lid van het District 

Friesland, maar ging slechts vier weken later opnieuw in de fout. Het bestuur 

wilde de kwestie Albert de Wilde eerst afhandelen voordat de alv werd gehouden. 

Daarom heeft het bestuur de alv uitgesteld. Per aangetekende brief alsmede per e-

mail is het lidmaatschap van Albert de Wilde opnieuw opgezegd. 
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4. INGEKOMEN STUKKEN: 

• Ameland wil meespelen in de B-1 competitie. De wedstrijdleider teams heeft 

de teamleiders gevraagd hoe zij hier tegenover staan. Het blijkt dat er thans 

onvoldoende animo voor is. Ameland zal zich bij het District Friesland eerst 

moeten aanmelden als vereniging. Zodra dat is gebeurd heeft het District 

geen grond om Ameland te weigeren om mee te spelen in de competitie. 

• Stan Krul heeft een brief naar het bestuur gestuurd en gevraagd om een 

vaccinatieverplichting in te voeren. Het bestuur heeft hier op geantwoord. 

Het bestuur beslist conform de thans geldende regelgeving en wijst het 

verzoek af. Het bestuur heeft overleg gehad met Stan Krul en de kwestie is 

opgelost. 

5. NOTULEN VORIGE VERGADERING OP 25 AUGUSTUS 2020 IN LOLLUM 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. Dirk van der Veen 

vraagt of het bestuur al een plan heeft voor het consumptiesysteem. Het bestuur 

antwoordt dat zij zich hier niet inmengt, want verenigingen moeten dit zelf 

beslissen. 

6.  FINANCIEEL 

Anneke van der Vries krijgt het woord. Zij heeft het financieel verslag uitgedeeld 

aan alle afgevaardigden van de verenigingen. Er zijn geen vragen over het 

financieel verslag. De kascontrole is uitgevoerd door Spider en Lekkum. De 

kascommissie geeft aan dat dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd en 

bedankt de penningmeester. De vergadering verleent decharge aan het bestuur. 

De nieuwe kascommissie bestaat uit de verenigingen Spider en Dirk van der Veen. 

7. DCR (DISTRICTS COMPETITIEREGLEMENT)  

Het Districts Competitiereglement is gewijzigd. In april 2021 hebben alle 

verenigingen het DCR per e-mail ontvangen. Tot 21 juni 2021 kon hier op worden 

gereageerd. Het bestuur heeft geen reacties ontvangen. Er zijn geen opmerkingen 

vanuit de vergadering. Ingevolge artikel 1 lid 4 van het DCR treedt het reglement 

bij aanvang van de competitie in werking. 

8. PAUZE 

Er volgt een korte pauze van ongeveer 15 minuten. 

9. ARBITRAGE 

Anneke van der Vries heeft het woord. Ze geeft aan dat alle leden van het District 

Friesland een e-mail hebben ontvangen over de arbiterscursus. Leden worden 

aangemoedigd zich aan te melden, want het District heeft arbiters nodig. De 
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Herberch van Nylân betoogt dat meer mensen zich aan moeten melden om arbiter 

te worden. Vervolgens ontstaat er in de zaal enige discussie over dit onderwerp. 

10. BESTUURSMUTATIE EN VERKIEZING 

Meine Nutterts treedt af als secretaris en is niet herkiesbaar. Meine wordt door de 

voorzitter bedankt voor zijn bewezen diensten. Sjoerd Lolkema stelt zich 

beschikbaar. Er zijn geen andere kandidaten. Sjoerd wordt benoemd. Er volgt 

applaus van de vergadering. 

11. PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN EN COMPETITIE  

 

11A PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN 

Gerard Ketelaar krijgt het woord. Het biljartseizoen 2020/2021 is een verloren 

seizoen. De voorronden  met het aantal deelnemers worden opgenoemd. Pier 

Zwerver van de Bargebeck is kampioen geworden in de districtsfinale 3e klasse 

driebanden in Lollum. Andries Overwijk is gepromoveerd naar de overgangsklasse 

libre. De inschrijfdatum voor de opgave van teams en pk’s is verlengd met twee 

weken naar 30 juni 2021. Biljartprof is momenteel niet toegankelijk voor derden. 

De website is afgelopen jaar gehackt. Alleen de wedstrijdleider heeft toegang. 

Gerard wil graag dat de uitnodigingen van de voorronden ook aan hem worden 

doorgegeven. Dan is hij op de hoogte wanneer  en waar voorronden worden 

gespeeld. Het verzoek aan leden die worden uitgenodigd voor het spelen van 

voorronden is een bevestiging naar de organiserende vereniging te sturen of hij/zij 

wel of niet deelneemt. Gerard wenst iedereen veel succes in het nieuwe seizoen. 

11B COMPETITIE 

Louis krijgt het woord. We waren vol goede moed toen we met de competitie 

begonnen in september 2020, maar Covid-19 gooide de deur op slot. Sommigen 

hadden op dat moment nog geen wedstrijd gespeeld. Uiteindelijk zijn alle 

wedstrijden verwijderd. Het bestuur heeft besloten dat de moyennes bij aanvang 

van het vorige seizoen ook gelden voor de aanvang van het nieuwe seizoen. Tijdens 

de korte competitie zijn geen noemenswaardige dingen gebeurd. 

12. VASTSTELLEN WEDSTRIJDKALENDER 2021-2022 

De wedstrijdkalender wordt vastgesteld. Helaas reageren spelers niet allemaal op 

uitnodigingen van voorronden en finales. Daardoor ontstaat er onduidelijkheid of 

iemand wel of niet speelt. Dit veroorzaakt problemen bij de organiserende 

verenigingen. Daarom verzoekt het bestuur de verenigingen met klem om de 

spelers te benadrukken dat zij altijd op de uitnodiging moeten reageren en aan te 

geven wel of niet aanwezig te zijn. 
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13. STATUTEN 

Het bestuur deelt de vergadering mede dat zij voornemens is de statuten, die 

dateren uit 1997, te wijzigen. Hierover komen geen opmerkingen uit de 

vergadering. Over dit voornemen hoeft niet te worden gestemd. Het bestuur zal 

minimaal vier weken voor de volgende alv de nieuwe statuten in concept naar de 

secretarissen van de verenigingen sturen. Vervolgens kan er dan op de volgende 

alv over worden gestemd. 

14. WBTR (WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN)  

Het bestuur heeft in de uitnodiging van deze alv de verenigingen attent gemaakt 

op de WBTR. Tevens is met de uitnodiging van de alv een bijlage verzonden met 

relevante informatie over de WBTR. Er worden geen vragen gesteld door de 

vergadering over dit onderwerp. Verenigingen kunnen eventuele vragen per e-mail 

stellen aan het bestuur. 

15. DE NOORDERLING 

Louis krijgt het woord. Alle secretarissen hebben op 2 mei 2021 een e-mail 

ontvangen dat de inschrijftermijn voor het aanmelden van spelers voor voorronden 

en de opgave van teams met twee weken is verlengd tot 30 juni. Een week voor 

afloop van de verlengde inschrijftermijn waren er drie verenigingen die nog geen 

teams hadden opgegeven. Dit betreft Steenwijk, Dirk van der Veen en de 

Noorderling. Steenwijk en Dirk van der Veen hebben na contact teams 

ingeschreven. Ondanks herhaalde verzoeken, en een extra verlenging van de 

inschrijfdatum tot 8 juli 2021, heeft de Noorderling geen teams ingeschreven. 

Louis heeft de planning van de teamwedstrijden op 8 juli 2021 gemaakt. Op 9 juli 

2021 komt er een verzoek van de Noorderling om alsnog teams op te geven. Louis 

geeft aan dat het nu toch echt te laat is. De Noorderling kan geen teams meer 

inschrijven voor dit seizoen. 

16. RONDVRAAG 

FRIESCHE CLUB 

Biljartpoint toont verouderde informatie. Kan dat kloppen? Hoe zit het met 

Biljartprof? Het is het bestuur niet bekend dat Biljartpoint verouderde informatie 

laat zien. Dit wordt uitgezocht. Het is afwachten wat er met Biljartprof gaat 

gebeuren. Dit ligt bij de landelijke KNBB. 

DIRK VAN DER VEEN: 

1. De periodes waarin voorronden moeten worden gespeeld zijn erg kort. 

Kunnen deze periodes ook worden verruimd? Vanwege de gewestelijke 
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finales is het district gebonden aan de vrij korte periodes. Het bestuur zal 

op de gewestelijke vergadering dit onderwerp aan de orde stellen. 

2. We hebben best veel verenigingen. Waarom zijn het altijd dezelfde 

verenigingen die voorronden en finales organiseren? Het bestuur komt hier 

op terug. 

3. De 4e klasse kader kan wel worden afgeschaft. Voor gemengd kader hebben 

zich op dit moment zes spelers aangemeld. Misschien is het een idee om het 

triatlon weer in te voeren? Het bestuur komt hier op terug. 

4. Is het mogelijk om extra wedstrijden te laten spelen in de competitie? Het 

bestuur komt hier op terug. 

NEA TOCHT 

Wat kunnen we doen om meer bondsleden te krijgen? Het bestuur geeft aan dat 

dit lastig is. Het onderwerp is al meerdere keren aan de orde geweest. Het 

biljarten promoten is een optie. 

CUE ACTION 

Wat is de bedoeling van de Noorderling? Het bestuur antwoordt dat dit op dit 

moment nog niet bekend is. 

11. SLUITING VERGADERING 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:05 uur. 

 

 

Notulist: de heer mr. S.J. (Sjoerd-Jan) Boonstra 


