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Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering van de Biljartclub Zuilen. 
Gehouden op donderdag 15 februari 2018, 13:30 uur.  

  

* Er zijn op dit moment 41 leden plus 11 ‘spelers’ lid van de biljartclub.  
* Aanwezig: 27 leden. 2 leden hebben zich vooraf afgemeld.  
  

1. Opening door de voorzitter.  

Met een kleine vertraging vanwege de (teleurstellende) 10.000 meter van 
Sven Kramer opent de voorzitter, Hans Valkeneer, de vergadering en heet 
iedereen van harte welkom.  
Hans komt nog even terug op het toegekende erelidmaatschap van Jan 
Baron op 1 februari jl. dat met veel instemming wordt begroet. Daarnaast 
geeft hij met trots aan dat we nu ook een dame in de competitie hebben. 
  

2. (Her)Verkiezing secretaris.  

De secretaris had eigenlijk al veel eerder herbenoemd moeten worden 
vanwege de 3 jaars termijn. Die termijn is niet goed bewaakt door de 
secretaris, maar hij heeft nu maatregelen getroffen om dat in de toekomst 
te voorkomen. Hennie is dus nu aftredend en herverkiesbaar.  
Met een grote meerderheid volgt er instemming met deze benoeming.  
  

3. Aanvulling agenda en inventarisatie rondvraag.  

Er worden geen aanvullingen op de agenda voorgesteld. Voor 
de rondvraag melden zich op dit moment 2 personen.  
  

4. Mededelingen en ingekomen stukken.  

 Nieuwe leden moeten echt in Utrecht (Noord) wonen omdat we 
gesubsidieerd worden door de gemeente Utrecht.  
(zie de Richtlijnen art. 2.5 punt 3.)  

 De start van de competitiewedstrijden is vanaf nu 13:00 uur. 
 Ingekomen:  

* De jaarlijkse contractverlenging met de Gemeente.  
* E-mail correspondentie betreffende de codesloten. 

De codes moeten worden gebruikt tijdens de tijd die wij als biljartclub 

hebben geboekt bij de gemeente. Dat is op elke werkdag van 9:30 tot 

16:30 uur. Op maandagavond van 19:15 tot 22:00 uur. De code werkt 

vanaf 15 minuten vóór en 15 ná de geboekte tijd.  

  

  

  

Biljartclub Zuilen.     

Vorstelijk Complex            

Prinses Beatrixlaan 2, 3554 JK, Utrecht.   
www.biljartclubzuilen.nl     
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De biljartzaal en het gebouw verlaten kan ALTIJD! 

Hoofdcode: *019915. Te gebruiken voor de buitendeur en als je de eerste 

bent die de biljartzaal in gaat. Gebruik deze code ook als je de laatste bent 

die de biljartzaal verlaat. Hierdoor is de biljartzaal niet meer door 

onbevoegden te gebruiken. 

Deelnemerscode: *020849. Deze is alleen voor de biljartzaal. 

De woensdagavondgroep heeft eigen toegangscodes. 
  

5. Verslag van de Ledenvergadering van 9 februari 2017. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen betreffende het verslag. Daarmee is het 
verslag goedgekeurd.  
  

6. Bewonersbeheer Vorstelijk Complex.  

Hennie vertegenwoordigt de biljartclub in de Beatrixraad. De raad wil als 
eerste stap naar meer zelfbeheer de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van  
€ 2.500,= zelf gaan beheren via de Kracht van Zuilen en niet meer via 
Me’Kaar omdat dat zeer omslachtig is. Ideeën over verbeteringen in het 
gebouw kun je altijd aan Hennie doorgeven.  
  

7. Beheer Lief & Leed. (Gerrit van Oostrum).  

De penningmeester stelt voor om de afzonderlijke saldo verklaring van de 
Lief & Leed pot niet meer op het financiële overzicht te vermelden. De 
splitsing van de jaarlijkse bijdrage is dan ook overbodig. Wel blijven alle 
uitgaven voor Lief & Leed zichtbaar op het jaarlijkse financiële overzicht, net 
als alle andere uitgaven. De vergadering gaat daarmee akkoord. 
Het beheer van de Lief & Leed pot door Gerrit loopt gesmeerd; hulde! 
 

8. Kascommissie: toelichting verklaring Kascommissie. 

De kascommissie (Kees Gijsen en Piet Heffty) heeft geen bezwaar tegen het 
goedkeuren van de cijfers over 2017. De uitgebreide én volledige verklaring 
van de Kascommissie is voor iedereen bij het bestuur ter inzage. 
Ook voor de leden van de Kascommissie was de 3 jaar termijn verstreken. 
Piet Heffty is dus aftredend en herverkiesbaar.  
Daar gaat de vergadering mee akkoord.  

Kees Gijsen treedt af en stelt zijn plek in de commissie beschikbaar voor 
anderen. Sjaak en Margreet zijn daartoe bereid. 
Nu wordt Sjaak benoemd en is Margreet reserve; zij zal volgend jaar Piet 

Heffty opvolgen. 
 

9. Goedkeuren financieel overzicht over 2017  

De penningmeester geeft een toelichting op enkele posten van het 
overzicht. Na enkele vragen over de kosten en opbrengsten van de verloting 
wordt het financiële overzicht 2017 door de vergadering goedgekeurd en de 
penningmeester decharge verleend.  
Enkele kengetallen uit dat goedgekeurde financiële overzicht: 
Inkomsten, 4.028,35: Uitgaven, 2,524,31: Saldo Bank, 275,05 en saldo Spaarrekening, 3.864,88. Reservering voor 

Jubileum: 2.391,13.  
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10. Goedkeuren begroting 2018. 

Omdat er veel klachten zijn over de kwaliteit van de banden van het biljart 
en omdat onze biljarts zeer intensief worden gebruikt wordt voorgesteld om 
de banden in 2018 te laten vervangen. De kosten zijn hoog; 750 euro per 
biljart. Desondanks kiest de vergadering ervoor om de banden van beide 

biljarts te vervangen.  
Deze kosten zorgen voor een tekort van 1.845 euro in 2018 terwijl we een 
reserve hebben van 1.750 euro. De penningmeester geeft aan dat er enkele 
meevallers te verwachten zijn waaronder de 2 sets ballen die Margreet 
beschikbaar heeft gesteld. 
Het bestuur stelt voor om de extra benodigde opbrengsten te verkrijgen 
door de competitiespelers 10 euro per jaar te vragen omdat zij tijdens de 
wedstrijden niets aan het klokkengeld bijdragen. 
In de loop van de discussie werd voorgesteld om alle leden te laten 
meebetalen, ook omdat we over 8 à 10 jaar opnieuw banden moeten 
vervangen. (Tot nu toe hebben we deze kosten nog nooit eerder zelf 
betaald.) 
Het voorstel om de contributie per 1 januari 2019 te verhogen naar 25 en 

12,50 euro wordt vervolgens met algemene stemmen aangenomen. 

Dit betekent dat de leden die vanaf 2010 € 20 betaalden in 2019 € gaan 
betalen en de dames en de woensdagavondgroep gaan € 12,50 betalen in 2019. 

 

De vergadering gaat er tevens mee akkoord dat met ingang van de lopende 

competitie 2018 de competitiespelers een inschrijfgeld betalen van 10 euro 

per jaar.  
(Dit bedrag kan worden overgemaakt naar de nieuwe Bankrekening van de biljartclub, nl. 

NL45 INGB 0661 6027 45, t.n.v. W. de Ruig onder vermelding van: Inschrijfgeld 

competitie.) 

Indien noodzakelijk zal een tekort worden gedekt door de reserve voor het 
Jubileum (€ 1.000,=) aan te spreken. 
Met deze wijzigingen wordt de begroting 2017 met algemene stemmen 
goedgekeurd.  
Enkele herkenbare cijfers uit de goedgekeurde begroting voor 2018. 
Inkomsten, 2.005: Uitgaven, 3.850: aantal leden: 43 / 12.)  
  

11. Verkiezing nieuwe penningmeester.  

Wim van Rossum treedt af als penningmeester en het bestuur stelt Wim de 
Ruig voor als zijn opvolger. De vergadering gaat daarmee akkoord. 

Wim wordt door de voorzitter bedankt voor de vele jaren die hij als 
penningmeester en als vliegende kiep op andere fronten heeft gefungeerd 
en overhandigt Wim een mooie bos bloemen.  
Er wordt nog wel een kanttekening gemaakt bij het korte lidmaatschap van 
Wim de Ruig bij onze biljartclub. De secretaris wijst erop dat er zich geen 
andere kandidaten hebben gemeld en dat onze voorzitter Wim al veel langer 
kent. We hebben nu weer een goede penningmeester. 
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12. Pauze. 
 

13. Nieuwe leden voor de commissies. 

De huidige leden van de Technische Commissie (Peter Vink en Piet Heffty) 
willen aanblijven en de commissie wordt aangevuld met Wim de Ruig en Jan 
Both. Zij zullen onderling overleggen over de taakverdeling binnen de 
commissie. 
De Spelletjescommissie is volledig uiteen gevallen met uitzondering van Piet 
Heffty. Sjaak Vondenhoff stelt zich beschikbaar om deze commissie te 
trekken en wil graag zelf nog 2 andere mensen vragen. De aanschaf van de 
Paas- en Kerstattenties wil hij dan graag aan het bestuur overlaten. Na 
overleg met Piet is dit nu de definitieve samenstelling van de commissie: 
Peter Vink, Joop van der Veer en Sjaak Vondenhoff. 
 

14. Communicatie binnen de biljartclub.  

* De secretaris is o.a. verantwoordelijk voor de communicatie binnen de 
club. Dat is best lastig. Er zijn nu zo’n 30 leden met e-mail en Hennie 
probeert die info steeds uit te printen en op het prikbord te hangen. De 
leden zonder e-mail worden verzocht om zelf zo actief mogelijk achter de 
nieuwtjes aan te gaan en daarbij mogelijk ook een collega met e-mail in te 
schakelen. 
* Vervolgens vraagt de secretaris aandacht voor de verantwoordelijkheid die 
het bestuur richting de gemeente draagt. Dat is een grote verantwoordelijk-
heid die we lang niet altijd kunnen dragen omdat we niet elke dag of avond 
in de biljartzaal aanwezig zijn. Het bestuur vraagt dan ook dringend aan alle 
leden om die verantwoordelijkheid ook te voelen en te gebruiken op het 
moment dat de situatie in de biljartzaal daarom vraagt. 
Samen vormen we zo de biljartclub. 
  

15.  Competitie 2018.  

Het bestuur stelt de vraag of we door moeten blijven gaan met het 
verstrekken van bekers als prijs voor de winnaars van de competitie. 
Regelmatig worden de bekers in het raamkozijn geplaatst.  
Een alternatief zou cadeaubonnen kunnen zijn. De vergadering is hier in 

grote meerderheid voor. 

De grote wisselbeker zal weer in ere worden hersteld en de fotogalerij blijft. 
 

Vrijdagmiddag 23 maart is het Paasklaverjassen en op donderdag 29 maart is het 

Paasbiljart. (Op 30 maart is ook weer de Klaverjascompetitie!) 
 

16. Rondvraag.  

Joop van der Veer was niet op de juiste dagen ingedeeld in de competitie. 
Daarom wilde hij wedstrijden op andere momenten inhalen en/of vooruit 
spelen. Hij was het totaal niet eens met het commentaar dat daarop kwam. 
Hennie geeft aan dat hij dit niet wist en hij geeft aan wat te hard geroepen 
te hebben. Blijft nog wel overeind dat wedstrijden die men op een ander 
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tijdstip wil spelen VOORAF in overleg met Ad moeten worden ingepland. 
(Het liefst een dag van te voren.) Meer en beter met elkaar overleggen, 
zodat degenen die zitten te wachten op vrij spelen ook aan de beurt komen. 
Theo Monincx vraagt waarom de 2 sets ballen die Margreet heeft gedoneerd 
achter slot en grendel zijn gezet zonder daar verder iets mee te doen. 
Antwoord: De ballen zouden in gebruik worden genomen als de nieuwe 
lakens er zijn. Dat had beter gecommuniceerd kunnen worden. Margreet 
wordt alsnog bedankt. 
Theo vraagt of de leden alleen uit Zuilen moeten komen omdat we 
Biljartclub Zuilen heten en hoe het zit met de leeftijd.  
Antwoord:  Nee we spelen in Zuilen en vandaar de naam. Voor de gewone 
leden moet de leeftijd wel 55 jaar zijn. 
Theo vraagt aan iedereen er een beetje op te letten dat er minder wordt 
gevloekt in de biljartzaal. 
Ron Vontenie waarschuwt voor het onbeheerd achterlaten van dure keuen. 
Stef Plomp meldt dat hij helaas zijn lidmaatschap moet opzeggen. Hij en zijn 
vrouw zijn verhuisd en zijn vrouw heeft meer verzorging nodig. Gelukkig 
kan hij heel dichtbij in Maarssen toch nog wel biljarten. 
Henny de Neys stelt – via de voorzitter – voor om weer in 2 poules te gaan 
spelen. Daar komt geen meerderheid voor. Ook het spelen van een deel 

Bandstoten krijgt de handen niet op elkaar. 
Gijs van der Horst stelt – via de secretaris – voor om de winnaar van het 
eerste deel van de competitie een finale te laten spelen tegen de winnaar 
van het 2e deel om op die manier de clubkampioen te bepalen. 
Op zich is dit een leuk idee. We zouden een finale middag kunnen 
organiseren en daarbij misschien ook de nummers 2 bij betrekken zodat we 
kruisfinales spelen. Dit idee wordt niet direct aan de kant geschoven, maar 
zal verder worden onderzocht. 
Sjaak Vondenhoff complimenteert het bestuur voor het goede werk dat ze in 
het afgelopen jaar weer hebben verricht. Instemming en applaus volgen. 
  

 17. Jubileum Biljartclub in 2019.  

De Jubileum commissie presenteert de voorlopig mogelijk plannen voor het 

50-jarig jubileum in 2019. 

De eerste vraag is wie de Jubileumcommissie zou willen aanvullen. Ron 

Vontenie wil zich bij Ger van Uden en Hennie Beukers aansluiten. 

Het budget voor het jubileum bestaat uit de opbrengst van de verloting 

2017 van € 1.391,= en de reservering van € 1.000,= uit ons eigen kapitaal 

die we in 2017 hebben afgesproken. Als we in 2018 weer een verloting 

houden dan komt daar ongeveer € 1.400,= bij. 

De vergadering geeft aan dat er in 2018 ook weer een verloting gehouden 

kan worden, maar er zijn wel enkele kritische opmerkingen over de prijzen. 

Hennie geeft aan zijn best te doen, maar hij is wel afhankelijk van hetgeen 

de middenstand hem aanbiedt. 
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Mogelijk programma: 

April: 

 Teamwedstrijden, of een apart biljarttoernooi of biljartmarathon. 

 Demonstraties van biljarttoppers en scheidrechters. 

 Alles incl. hapjes en drankjes…. 

4 mei: Meelopen in de stoet van de Dodenherdenking bij het monument, 

incl. het leggen van een krans namens de Biljartclub. 

September: 

 Een groot spelletjesmiddag met BUFFET. (met of zonder partners is de 

vraag.) O.a. Biljarten, Darts, Bingo, Quiz, etc……vul maar aan !!!! 

November: (Dit is de maand van oprichting.) 

 Theatervoorstelling in het Vorstelijk Complex met o.a. muziek, koor, 

cabaret, etc……vul maar aan …! 
 

Ideeën, kritiek, aanvullingen of elk ander commentaar zijn welkom. 
 

17.  Sluiting.  

 De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inzet en sluit de vergadering. 

 

 
Secretaris Biljartclub,  

Hennie Beukers.  
Februari 018.  
  

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling Bestuur biljartclub:  
Voorzitter:     Hans Valkeneer  06-26484705  
Secretaris:    Hennie Beukers, Nijenrodelaan 97, 3554 TZ Utrecht, 030-2431673  
Penningmeester:  Wim de Ruig 06-41221597  

(ING bankrekening:  NL45 INGB 0661 6027 45, t.n.v. W. de Ruig)  
Wedstrijdleider:   Gerrit van Oostrum  06-33372922  

 


