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Biljartclub Zuilen.  

Vorstelijk Complex          
Prinses Beatrixlaan 2, 3554 JK, Utrecht. 
www.biljartclubzuilen.com  

 
 

 
Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering van de Biljartclub Zuilen. 

Gehouden op donderdag 12 februari 2015, 13:30 uur. 
 

*  Er zijn op dit moment 40 leden plus 10 ‘spelers’ lid van de biljartclub. 
*  Aanwezig zijn 22 leden. 5 leden hebben zich vooraf afgemeld.  

 
1. Opening door de voorzitter. 

De voorzitter, Peter Bouwhuizen, opent de vergadering en heet iedereen van 
harte welkom en spreekt de hoop uit dat we ook het komende jaar de goede 
sfeer behouden. Daarna staan wij even stil bij de leden die de afgelopen tijd 
zijn overleden: Dirk Benschop en Cees Haaksman. 
 

2. Aanvulling agenda en inventarisatie rondvraag. 
Er worden geen aanvullingen op de agenda voorgesteld. 
Voor de rondvraag wordt op dit moment 1 naam genoteerd. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Naar aanleiding van de gebruiksovereenkomst met de Utrechtse Vastgoed 
Organisatie (UVO) is wederom brief ontvangen met daarin de mededeling 
dat er per 1 januari geen tariefswijzigingen zullen worden doorgevoerd.  
(Wij vallen onder het 0% tarief en hoeven dus geen huur betalen.) 
 

4. Verslag van de Ledenvergadering van 6 februari 2014.  
Er zijn geen vragen of op- of aanmerkingen op het verslag. Daarmee is het 
verslag goedgekeurd. 

 
5. Nieuw beheer Vorstelijk Complex. 

Er is een samenwerkingsverband tussen gemeente, Me’Kaar, een groot 
aantal vrijwilligers en de Kracht van Zuilen; met elkaar worden de 
activiteiten in het gebouw draaiende gehouden. 
Er is behoorlijk wat geld beschikbaar om de hal en de ontmoetingsruimte 
aantrekkelijker te maken. Dat wordt de komende maanden uitgevoerd. Voor 
ons is belangrijk dat de faciliteiten in de biljartzaal in tact blijven. 
Er zal een traplift worden aangevraagd, omdat de lift lang niet altijd 
bereikbaar is en bovendien onbetrouwbaar blijkt. 
De luchthuishouding kan worden verbeterd, maar dat zal een moeilijke zaak 
worden. Desondanks blijven het bestuur dit aan de orde stellen. 
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Met lamellen of Luxaflex tussen de ramen zouden we veel warmte buiten 
kunnen houden. Ook folie op het glas behoort tot de mogelijkheden. Het 
bestuur zal dit gaan onderzoeken. 
 

6. Beheer Lief & Leed. (Ad Siteur). 
De voorzitter bedankt Ad voor het vele goede werk dat hij verricht.  
Applaus is zijn verdiende loon….. 
 

7. Vernieuwing boekje met Richtlijnen. 
De voorgestelde wijzigingen van de Richtlijnen zijn op een bijlage vermeld, 
maar daar komt ook nog bij het afronden van wedstrijdpunten op 1 cijfer 
achter de komma. 
Er ontstaat een discussie over andere competitievormen, maar zolang de 
wedstrijdsecretaris alle wedstrijden nog kan inplannen houden de opzet van 
de competitie zoals die nu is. Desnoods 5 wedstrijden per middag…. 
De vergadering gaat akkoord met de nieuwe inhoud van het boekje. De 
secretaris zal zorgen dat de boekjes in de komende weken klaar liggen. 
 

8. Herbenoeming lid Kascommissie.  
Kees Gijsen is 3 jaar geleden benoemd als lid van de Kascommissie. Hij 
treedt formeel af maar is ook herkiesbaar. Kees heeft aangegeven daar 
geen bezwaar tegen te hebben. De vergadering gaat akkoord. 
 

9. Kascommissie: decharge penningmeester. 
De Kascommissie heeft geen extra toelichting op de afgegeven verklaring. 
Sjaak Vondenhoff stelt dat in de verklaring moet staan dat de Kascommissie 
de verklaring afgeeft op verzoek van de leden en niet van het bestuur.  
De penningmeester zal dat aanpassen. 
 

10. Goedkeuren financieel overzicht over 2014. 
De penningmeester geeft enkele toelichtingen op het financiële overzicht 
van 2014. Omdat we in 2104 geen lakens hebben aangeschaft is er een 
forse plus ontstaan. (€ 520,14) 
Daarna wordt het financiële overzicht 2014 door de vergadering goedgekeurd en 
de penningmeester decharge verleend. 
Enkele kengetallen uit dat goedgekeurde financiële overzicht:  

Inkomsten:     € 1.916,65. 
Uitgaven:     € 1.428,93. 
Ontvangen rente    €      32,42 
Saldo Girorekening per 31-12-2014:  €    189,64. 
Saldo Plusrekening per 31-12-2014:  € 2.498,86. 

 
11. Goedkeuren begroting 2015.  

De lakens worden vervangen in juni/juli en daarna weer begin 2017.  
Vanaf nu wordt iedereen verzocht aan de ‘andere kant’ af te stoten om de 
aanwezige slijtplekken zo veel mogelijk te ontzien. 
Vervolgens wordt de begroting 2015 met algemene stemmen goedgekeurd. 

Enkele herkenbare cijfers uit de goedgekeurde begroting voor 2015:  
Totaal uitgaven: € 2.315,= 
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Totaal inkomsten: € 2.000,= 
Eindsaldo 2015: €    315,= tekort. 

 
12. Pauze met een drankje. 

De pauze liep deze keer even anders omdat het bier en zo al vroeg was 
gearriveerd...! 
 

13. Nieuwe commissieleden gezocht.  
De voorzitter vraagt of er wat meer mensen betrokken willen zijn bij het 
organiseren van de spelletjesmiddagen. Het gaat om initiatieven t.a.v. de 
catering en de organisatie rondom de spelletjes; mogelijk wat nieuwe 
spelletjes…  Het budget wordt steeds door de penningmeester beschikbaar 
gesteld, maar is natuurlijk ook te vinden in de begroting. 
Veel mensen geven aan altijd wel te willen helpen. Uiteindelijk geven de 
volgende personen zich op:  
Ad Siteur,  
Joop van der Veer,  
Ries Veldhuizen en  
Hans Valkeneer.  
Donderdagmiddag 2 april is het Paasbiljart, dus ze kunnen gelijk aan de 
slag. 
 

14. Officiële vereniging of niet? 
Het bestuur heeft zich uitgebreid laten voorlichten over de voor- en nadelen 
van een officiële vereniging. In relatie tot de overeenkomst met de 
gemeente is het voor de UVO niet noodzakelijk. De informatie van VSU legt 
vooral de nadruk op de verantwoordelijkheid van het bestuur. Daarom 
vragen we iedereen steeds nadrukkelijk om zelf én gezamenlijk 
verantwoordelijkheid te nemen in de biljartzaal en de rest van het gebouw. 
Daarnaast wordt alles formeler, maar vooral ook duurder. In het 1e jaar 
sowieso 500 euro. Daarna inschrijving Kamer van Koophandel en ook een 
zakelijke rekening bij de bank. (Jaarlijks ± 150 à 200 euro.) 
Op grond hiervan heeft het bestuur besloten om geen officiële vereniging te 
worden. De leden gaan hiermee akkoord. 
 

15. Rondvraag. 
Piet Heffty stelt het spelen van de verkeerde bal tijdens een wedstrijd aan 
de orde. Na enige discussie stellen we vast dat alléén de scheidsrechter en 
de schrijver daar iets van mogen zeggen. Ook de tegenstander zou dit 
mogen doen. Het publiek moet zich daar niet over uitlaten….ook al is dat 
nog zo moeilijk…! 
Piet vraagt of het goed is dat de keuen van de biljartclub eens grondig 
uitgezocht worden op kwaliteit. Er hoeven er maar 5/6 te zijn omdat bijna 
iedereen een eigen keu heeft. Als het nodig is kunnen er 2 à 3 worden 
bijgekocht. Piet regelt dat in overleg met de penningmeester. 
Piet vraagt ook of er een nieuwe stofzuiger kan worden aangeschaft. Een 
die ook voor de vloer kan worden gebruikt, maar vooral met een speciaal 
mondstuk voor de biljarts.  
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Ook dit is akkoord en wordt geregeld i.o.m. de penningmeester. 
 
Joop van der Veer vraagt of het bestuur er al achter is wanneer de 
biljartclub is opgericht.  
Nog niet. Geadviseerd wordt om Jan Sikkens te vragen. Gaan we doen! 
Sjaak Vondenhoff complimenteert het bestuur met het vele werk dat er is 
verricht in de afgelopen tijd. Dat levert het bestuur een warm applaus op. 
Piet van den Hurk geeft tot slot van de vergadering een ‘briljante’ en ‘alom 
gewaardeerde’ verhandeling over de bewegingen en gedragingen van de 
scheidsrechter tijdens de competitiewedstrijden. Helder Piet! 
 
 
 
 

16. Sluiting. 
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering.  
 
Secretaris Biljartclub, 
Hennie Beukers. 
Februari 2015. 
 
Samenstelling Bestuur biljartclub: 
Voorzitter:   Peter Bouwhuizen  06-41305047 
Secretaris:  Hennie Beukers, Nijenrodelaan 97, 3554 TZ Utrecht, 030-2431673 
Penningmeester: Wim van Rossum 06-22204665  (ING bankrekening: 

 NL37 INGB 0001046857, t.n.v. W.J.G. van Rossum) 
Wedstrijdleider:  Jos Kamphuis  06-14369072 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je vragen hebt over dit verslag, of je hebt op- of aanmerkingen of aanvullingen op het verslag, 
wacht dan niet tot de volgende ledenvergadering, maar neem nu contact op met de secretaris. 


