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Biljartclub Zuilen.  

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

 
 

 
Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering van de Biljartclub Zuilen. 

Gehouden op donderdag 9 februari 2017, 13:30 uur. 
 

*  Er zijn op dit moment 43 leden plus 11 ‘spelers’ lid van de biljartclub. 
*  Aanwezig: 24 leden. 2 leden hebben zich vooraf afgemeld.  

 
1. Opening door de voorzitter. 

De voorzitter, Peter Bouwhuizen, opent de vergadering en heet iedereen van 
harte welkom. Daarna staan wij een minuut stil bij de leden die de 
afgelopen tijd zijn overleden: Frans van Haaften en Piet Dix. 
 

2. Verkiezing nieuwe voorzitter. 
Peter meldt dat er zich geen andere kandidaat voor het voorzitterschap 
heeft aangemeld, zodat Hans Valkeneer nu de kandidaat voorzitter is.  
Peter vraagt of er bezwaren zijn tegen het nu benoemen van Hans 
Valkeneer tot onze nieuwe voorzitter; de vergadering gaat akkoord. 
De eerste officiële daad van Hans is het bedanken van Peter voor zijn inzet 
als voorzitter en betrekt daarbij ook Jos Kamphuis die is gestopt als 
wedstrijdsecretaris. Beiden ontvangen een kadobon. 
Daarnaast zegt Hans te hopen dat de sfeer binnen de club zal blijven zoals 
die nu is en dat hij – mocht dat nodig zijn – altijd bereikbaar en beschikbaar 
wil zijn. 
 

3. Aanvulling agenda en inventarisatie rondvraag. 
Er worden geen aanvullingen op de agenda voorgesteld. 
Voor de rondvraag meldt zich op dit moment 1 persoon. 
 

4. Mededelingen en ingekomen stukken. 
*  Beneden in de gang hangt sinds kort een AED (een defibrillator) die 
gebruikt kan worden bij reanimatie. Als de klep van de kast wordt geopend 
gaat er een alarm af. Als iemand van ons dat hoort, ga dan even kijken of er 
ergens hulp nodig is, maar vooral ook of dat ding niet wordt gepikt, want 
dat gebeurt nogal eens… 
Na enige discussie over het wel of niet laten reanimeren (bepaal dat s.v.p. 
vooral voor jezelf!) blijkt dat er diverse leden zouden kunnen reanimeren als 
dat nodig is: Ger van Uden, Sjaak Vondenhoff (heeft zelf ook een AED), 
Peter Bouwhuizen en Hennie Beukers. 
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*  Er is nu een mobiele telefoon in de biljartzaal aanwezig. Alleen voor 
belangrijke gevallen kan dit nummer worden gebeld: 06 – 14791159. 
*  Wim van Rossum geeft aan dat dit zijn laatste jaar zal zijn als 
penningmeester. Graag wil hij zijn opvolger goed inwerken, dus iedereen die 
zijn functie wil overnemen, kan zich bij Wim melden. 
*  Ingekomen: de jaarlijkse contractverlenging met de Gemeente. 
 
 

5. Verslag van de Ledenvergadering van 11 februari 2016.  
Er zijn geen vragen of op- of aanmerkingen op het verslag. Daarmee is het 
verslag goedgekeurd. 

 
6. Nieuw beheer Vorstelijk Complex. 

Het beheer van het gebouw (buurtcentrum de Beatrix) is nu in handen van 
de zgn. “Driehoek”. Deze Driehoek bestaat uit: de gemeente, Me’Kaar en 
bewoners/gebruikers. Hennie doet mee namens de Biljartclub. 
De Driehoek heeft vanaf 2017 jaarlijks € 2.500,= te besteden aan en in het 
gebouw ten algemene nutte. Over 2016 was er zelfs € 3.500,= beschikbaar 
en daaruit zal de biljartclub € 210,- ontvangen voor de lamellen. 
 

7. Beheer Lief & Leed. (Gerrit van Oostrum). 
Hans bedankt Ad en Gerrit voor het vele werk dat zij voor het beheer van de 
Lief & Leed pot hebben verricht. 
 

8. Kascommissie: toelichting verklaring Kascommissie.  
De kascommissie (Kees Gijsen en Piet Heffty) heeft geen bezwaar tegen het 
goedkeuren van de cijfers 2016, ondanks het feit dat er op het financiële 
overzicht wat tekst was weggevallen. De uitgebreide én volledige verklaring 
van de Kascommissie is voor iedereen bij het bestuur ter inzage. 
 

9. Goedkeuren financieel overzicht over 2016 
De penningmeester geeft aan dat het kapitaal iets is toegenomen, o.a. door 
de betaling van de lakens in 2017 i.p.v. in 2016. 
Er wordt gevraagd naar de hoogte van het kapitaal dat we hebben. We 
willen het al enkele jaren naar beneden brengen, maar nu bewaren we het 
tot ons jubileum in 2019. (Zie ook bij punt 13.) 
Daarna wordt het financiële overzicht 2016 door de vergadering 
goedgekeurd en de penningmeester decharge verleend. 
Enkele kengetallen uit dat goedgekeurde financiële overzicht:  
Inkomsten, 1.933,65: Uitgaven, 1.600,23: Saldo Bank, 921,01 en saldo Spaarrekening, 1.700,80 

 
 

10. Goedkeuren begroting 2017.  
Er zijn geen vragen over de begroting 2017 en deze wordt vervolgens met 
algemene stemmen goedgekeurd. 
Enkele herkenbare cijfers uit de goedgekeurde begroting voor 2017:  
Inkomsten, 1.928: Uitgaven, 2.395: aantal leden , 41 / 12.) 
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11. Pauze met een drankje. 
 

12. Competitie 2017.  
De vraag wordt voorgelegd of we in 2017 opnieuw gaan bandstoten in het 2e 
deel van de competitie. Na stemming zijn er 9 voor het Libre, 5 voor het 
Bandstoten en 10 onthoudingen (dat zijn meest de niet competitie spelende 
leden). Dus in 2017 doen we 2 delen Libre. 
Aan de orde komen de 2 opzeggingen tijdens de competitie. Men vindt dat 
degene die zich opgeven voor de competitie daar vooraf goed over moeten 
nadenken, omdat het niet alleen voor de wedstrijdsecretaris lastig is, maar 
ook de spelers vinden dat de competitie dan een vreemd verloop zou 
kunnen krijgen. Aan de andere kant liggen ziektes en andere ongemakken 
bij ons ouderen altijd op de loer…. 
Donderdagmiddag 13 april is het Paasbiljart en 6 april de Klaverjasmiddag.. 
 

13. Jubileumdatum Biljartclub in 2019. 
Uit nader onderzoek is gebleken dat de Biljartclub ergens in 1969 voor het 
eerst van start is gegaan. Dus 2019 wordt ons jubileumjaar ! 
Het bestuur legt de vraag op tafel of we als biljartclub ons jubileum heel 
kleinschalig enkel en alleen voor onze eigen leden moeten vieren, of dat we 
ook wel wat meer naar buiten, wat grootser ons jubileum zouden moeten 
vieren. 
Er ontstaat een levendige dialoog die heel veel goede ideeën oplevert. Eén 
daarvan was om een workshop te houden, zodat ieder lid zijn ideeën naar 
voren zou kunnen brengen. Al met al heeft deze dialoog al veel weg van een 
workshop, want het volgende kwam naar voren: 
Een receptie, een etentje al of niet met partners, aangeklede borrel, 
biljartdemonstratie, subsidies aanvragen, eigen investering, eigen extra 
bijdragen, kleinere attenties bij Pasen en Kerst of helemaal laten vervallen, 
publiciteit en promotie, reclame op de website, feest over meerdere dagen 
spreiden, sponsoring, verhoging contributie en onze biljartsters (Spelers) 
niet vergeten….. 
Al met al zal de feestcommissie worden uitgebreid en snel van start gaan. In 
ieder geval kan iedereen vast proberen om bedrijven die je daar warm voor 
kunt laten lopen, te laten adverteren op onze website. 
Daarnaast is besloten dat we vooralsnog niet meer dan € 1.000,= van ons 
eigen kapitaal aan het feest zullen besteden. 
We gaan aan de slag!!! 
 

14. Rondvraag. 
Jan Baron vindt de kleine letters op de ledenlijst wel heel erg klein. 
Antwoord: De secretaris zal daar verandering in aanbrengen. 
Theo Monincx vraagt of je een scheidrechter bij een competitie zou kunnen 
weigeren. 
Antwoord: Nee, we spelen niet op hoog niveau en zo vaak worden er geen 
grote fouten gemaakt. Je zou zelf kunnen zorgen dat je een andere 
scheidsrechter hebt, maar doe het subtiel s.v.p. 
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Henk Schmidt vindt het gek dat degene die als laatste binnenkomt soms als 
eerste mag biljarten.  
Dit punt is al vaker aan de orde geweest en daarom zullen enkele leden 
Henk na de vergadering de specifieke voor- en nadelen van ons systeem 
uitleggen. 
Piet van den Hurk geeft aan het einde van de rondvraag een onnavolgbare 
demonstratie hoe een scheidsrechter tijdens een wedstrijd rond het biljart 
zou moeten bewegen. Piet, bedankt voor je prachtige vertolking… 
Nog één tip voor ons als scheidsrechter: probeer altijd zoveel mogelijk in de 
buurt te staan van de laatste bal die geraakt gaat worden. 
Sjaak Vondenhoff complimenteert het bestuur en de commissieleden voor 
het vele werk dat ze in het afgelopen jaar hebben verricht. Instemming en 
applaus volgen.  
Laatste opmerking: Iedereen wordt geacht te weten wanneer het Paas- en 
Kerstbiljart worden gehouden. Afgelopen december hebben we éénmalig 
iedereen gebeld, maar dat doen we vanaf nu niet meer. Je moet zelf 
regelen dat je jouw attentie thuis krijgt. Of je komt het zelf ophalen, of je 
regelt iemand anders. 
 

15. Sluiting. 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inzet en sluit de vergadering.  
 
 
 
 
 
 
Secretaris Biljartclub, 
Hennie Beukers. 
Februari 2017. 
 
Samenstelling Bestuur biljartclub: 
Voorzitter:   Hans Valkeneer  06-26484705 
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:  Gerrit van Oostrum  06-33372922 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


