Verslag van de jaarvergadering KNBB district Friesland op 11 mei 2016 te
Workum
Aanwezig: zie presentielijst.
Afwezig met kennisgeving: Jan Wiemers, De Trochstompers, De Smidte, De Stins
Afwezig zonder kennisgeving: ’t Skoat.
1. Opening vergadering, presentielijst, vaststellen agenda
De voorzitter (dhr. M. Voolstra) opent rond 19.30 uur de vergadering en heet eenieder
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
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.
3. Ingekomen stukken
a. De secretaris heeft een email ontvangen van Louis Stockman betreffende onregelmatig
spelen en Biljartpoint.
Auke legt uit dat voor de betreffende spelers dispensatie is verleend.
Albert de Wilde reageert daarop met de vraag of het district dispensatie mag verlenen.
Auke antwoordt dat dat mag maar staat het slecht bij uitzonderlijke omstandigheden
toe.
Er is nog een wedstrijd gespeeld na afloop van de competitie. Dit geeft een vertekend
beeld en kan competitievervalsing in de hand werken.
Auke legt uit dat hier sprake was van overmacht.
Na een discussie binnen de vergadering wordt besloten dat dit komende competitie aan
banden moet worden gelegd.
Besluit: Bij verhindering de betreffende wedstrijd eerder spelen of bij uitzondering
hooguit 2 weken later. De 2 laatste wedstrijden mogen niet worden uitgesteld.
b. Brief van WSL Gorredijk over het goed opstellen van spelers bij voorrondes.
Johannes legt uit dat alles duidelijk op het wedstrijdformulier staat. De regel dat
clubgenoten eerst tegen elkaar moeten spelen komt komend seizoen te vervallen.
Wanneer een speler uitvalt dan komt de vervanging op zijn/haar plaats op het
wedstrijdformulier.
c. Het advies van CBC over de toekomst van teamcompetitie en PK-wedstrijden is aan
iedereen gestuurd. Dit naar aanleiding van de gehouden enquête van CBC.
Johannes legt uit dat het alleen nog maar de teamcompetitie betreft en dat de plannen
voor de PK’s naar seizoen 2017/2018 is uitgesteld.
Hoe denkt de ALV over het wel of niet verlagen van moyennes halverwege de
competitie. Mag het district daarvan afwijken? De vergadering gaat met grote
meerderheid akkoord met max 1 interval verlaging maar niet meer. Vragen/mededelen
aan CBC.
Louis Stockmann vindt verhoging bij het spelen van finales niet fair. Kan hier iets aan
gedaan worden? Bestuur zal dit uitzoeken.

Voorstel is om binnen district Friesland de voorrondes en finales van C5/C6 te spelen
met vaste aantallen caramboles. Voorstel wordt met meerderheid van stemmen
aangenomen.
d. Verslag kascommissie: wordt aansluitend bij punt 5: Financieel verslag behandeld.

4. Notulen van de ledenvergadering van 13 mei 2015
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.
Als voorbeeld noemt Wietse dat bij finales geen bestuursleden meer zijn maar een finale
wordt afgesloten door een aanwezige arbiter of wedstrijdleider zijn de reiskosten
aanzienlijk gedaald. Wel wijst de penningmeester erop dat er in 2016 een tweetal
arbitercursussen zijn gehouden, namelijk die voor clubarbiter met daaropvolgend die van
districtsarbiter.
Penningmeester heeft erg moeten trekken aan facturen aan verenigingen. Voor komend
jaar zal dit strenger worden aangepakt.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd of alles op 1 factuur kan i.p.v. de 2 die de
verenigingen nu krijgen (1x teams, 1x PK’s). Na korte discussie wordt besloten het te
alten zoals het is stemt met de mededeling dat daarbij betaling in termijnen mogelijk
wordt.
Vervolgens komt de brief van de kascommissie met als leden Auke Hoogterp van Nea
Tocht en D. Elzinga van De Smidte aan de orde. Zij hebben de boekhouding van het
District Friesland van de KNBB gecontroleerd over het boekjaar 1 mei 2015 t/m 30 april
2016. 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.
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 2017 bestaat uit een lid van De Smidte en een lid van N-Joy
Aanhakend op de “verdiende” kilometers bedankt Metro iedereen die de honneurs heeft
waargenomen bij de prijsuitreikingen. Onder applaus worden deze vrijwilligers bedankt.

6. Arbitrage, wedstrijdzaken, sancties, wedstrijdverslagen en huldigen
kampioensteams
a. Arbitrage.
Er is bij de uitnodiging een voorstel gevoegd om de verplichting op te leggen aan
verenigingen om per 10 KNBB-actieve leden een arbiter van minimaal districtsniveau
beschikbaar te hebben.

Er volgt een korte discussie over de noodzaak daarvan en wat er precies onder KNBBactieve leden wordt verstaan.
Na uitleg van Marina wordt het voorstel in stemming gebracht. Met 15 voor, 8 tegen
en 8 onthoudingen wordt het voorstel met meerderheid van stemmen aangenomen.
b. Wedstrijdzaken.
Johannes bedankt de verenigingen voor de goede medewerking aan de voorrondes en
finales. Hij noemt enkele cijfers van o.a. aantal inschrijvingen (480), gemaakte
caramboles (184.000) en aantal beurten (122.000).
Johannes heeft verzoek binnen gekregen om een nieuwe klasse te introduceren voor
kader 38/2 4e. Het is de bedoeling dat de spelers van Libre hoofd klas hieraan
meedoen. De moyennes liggen tussen 4.00 en 7.00. Degradatie is niet mogelijk,
promotie wel, te weten als men boven 7.00 speelt. Hierin is de 20% regeling ook van
toepassing.
CBC heeft in de enquête ook voorgesteld om de finales met 8 spelers te spelen in twee
poule met kruisfinales. Johannes wil graag weten hoe de vergadering daarover denkt.
Hierover zal verder gesproken worden bij de WSL-vergadering voor PK’s.
Henk Keur merkt nog op dat het kan gebeuren dat de 3 beste spelers van Friesland niet
geselecteerd worden voor finales gemengd kader. Henk vindt dat geen promotie voor
de biljartsport. Johannes reageert daarop dat dit inderdaad kan voorkomen maar daar
verder geen invloed op heeft omdat er volgens vaststaande criteria wordt geselecteerd.
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
B-1
B-2
C-1
C-2
C-3
Dagcompetitie (R3)









De Noorderlingen-3
DBC-Sneek-2
De Friesche Club-2
Britsum-1
De Noorderlingen-6
Jan Wiemers-4
De Bleek 6

Het is afgelopen jaar niet helemaal goed gegaan met het op de juiste plaats krijgen van
de uit te reiken medailles. Dit wordt nu rechtgetrokken door de medailles alsnog aan
de verenigingsvertegenwoordiger mee te geven.
d. Wedstrijdkalender: datums zijn steeds zaterdag/zondag. Wanneer dit niet kan dan dit
graag doorgeven.
De medailles en prijzen worden direct aan de organiserende vereniging meegegeven.

7. Bestuursmutaties en verkiezing
Bestuursleden Metro Voolstra en Johannes Miedema zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn
geen tegenkandidaten en beiden worden herkozen met de aantekening dat Johannes voor 1
jaar wil aanblijven.
8. Vaststellen wedstrijdkalender 2016/2017, alsmede verdeling finales
Na enkele kleine aanpassingen wordt de wedstrijdkalender vastgesteld. De aanpassingen
betreffende enkele datums.
9. Rondvraag

-

-

-

-

-

Frans Wolf van BC Britsum zegt dat er bij een kampioenswedstrijd van teams die hij,
samen met Wietse Oosterhof, als toeschouwer bezocht, te weinig officiële arbiters
waren. Hem is toen verzocht om te arbitreren. Hij is het niet eens met de gang van
zaken. Marina geeft als toelichting dat, ondanks herhaalde verzoeken, niemand zich
beschikbaar had gemeld.
Henk Keur van De Bleek zegt dat De Bleek in verhouding te veel voorrondes krijgt
toegewezen. Zijn verzoek is maximaal 4 voorrondes.
Jochem vd Gaast vraagt of de finales van 3-banden direct na de voorrondes gespeeld
kan worden. Johannes legt uit dat hij gebonden is aan de wedstrijdkalender van de
KNBB. Vanaf 2017 zal het sowieso ingevoerd worden dat alles in één seizoen wordt
gespeeld. En hij vindt dat er te weinig B1 teams zijn en vraagt de vergadering om
meer B1 teams op te geven.
Albert de Wilde van BV De noordelingen geeft een prijs aan Dirk van der Veen omdat
hij alles in de A1 gewonnen heeft. Ook noemt Albert het rommelige verloop van de
Damesklasse. Albert had graag gezien dat er eerder was gereageerd op de vreemde
gang van zaken. Johannes antwoordt daarop dat hij er heel veel aan heeft gedaan maar
dat hij buiten zijn macht lag en geen antwoorden kreeg op zijn vragen.
Vertegenwoordiger van DBC Sneek merkt op dat er bij de tussenrondes geen arbiters
waren. Johannes legt uit dat alleen bij finales officiële arbiters aanwezig moeten zijn.
Folkert Bruinsma van BV Lollum/Waaksens vraagt wat de richtlijnen zijn voor de
aandenkens aan de spelers die wel mee doen maar geen medaille krijgen. Voorzitter
legt uit dat daarvoor geen richtlijnen zijn en dat elke vereniging dat zelf regelt naar
eigen inzicht.
Dirk van Wier van BV Dronrijp merkt op dat er heel veel gewisseld wordt met
indelingen van de voorrondes. Hij vindt dat dat wat beperkt moet worden. Johannes
benadrukt nogmaals dat adreswijziging tijdig doorgeven moeten worden en vraagt ook
nog eens om de datums en tijden van voorrondes en finales op tijd door de geven.
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 Klameaere en aan alle aanwezigen.
De ledenvergadering 2017 zal worden gehouden bij de Bargebeck in st.-Nicolaasga.

