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Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering van Biljartclub Zuilen.  
Gehouden op vrijdag 14 februari 2020, 13:30 uur.  

  

* Er zijn op dit moment 47 leden plus 9 ‘spelers’ lid van de biljartclub.  
* Aanwezig: 31 leden. 5 leden hebben zich vooraf afgemeld.  
  

1. Opening door de voorzitter.  

De voorzitter heet iedereen welkom en staat heel kort nog even stil bij 

het jubileumjaar 2019.  

Hans vraagt ook aandacht voor de vele (langdurige) zieken binnen onze 

club, zoals: Jos Kamphuis, Wout Baas, Peter de Beurs en nu ook weer 

Wim de Ruig. 

Vlak voor de vergadering ontving het bestuur een brief van Gerrit van 

Oostrum waarin hij het bestuur vraagt om de leden in kennis te stellen 

van het gesprek tussen het bestuur en hem. Gerrit vraagt ook om eerst 

bij de leden te peilen of men het wel wil weten. De secretaris heeft in het 

kort een beeld gegeven van die gesprekken met de nadruk op de goede 

afloop van die gesprekken. Een enkeling wilde wel meer weten, maar 

uiteindelijk gaven de meeste leden toch aan dat er géén behoefte was 

om er opnieuw over te praten. Gerrit deed tot slot een oproep aan het 

bestuur om in het vervolg méér aan hoor en wederhoor te doen. 

Waarvan akte. 
  

2. (Her)verkiezing voorzitter. 

Hans Valkeneer heeft zijn eerste termijn van 3 jaar erop zitten en hij stelt 

zich opnieuw verkiesbaar. (Er zijn geen andere kandidaten aangemeld.) 

De vergadering gaat hier in grote meerderheid mee akkoord.  

Hans doet een oproep aan ieder lid van de club om – steeds als er geen 

bestuursleden aanwezig zijn – de rol van het bestuur over te nemen als 

de situatie dat vereist. Overleg s.v.p. met elkaar en laat iedereen in zijn 

waarde! 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken.  

 Jaarlijkse contractverlenging met de gemeente is weer geregeld. 
 Het wedstrijdsecretariaat ligt nu bij Margreet met technische 

ondersteuning van Rob Buijs. 

                      Sinds 1969  

 

  

Biljartclub Zuilen.     
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 Margreet gaat ook de Lief & Leed afspraken uitvoeren. 
  

4. Verslag van de Ledenvergadering van 15 februari 2019.  

Sjaak geeft aan dat er, ondanks het genotuleerde, geen extra tussentijds 

overleg met de Kascommissie is geweest. Wim erkend dat.  

Bij de rondvraag staat een fout antwoord op de vraag van Ries 

Veldhuizen. Uiteraard moest er niet donderdag staan, maar vrijdag.  

Daarna wordt het verslag goedgekeurd. 

Hierna wordt nog opgemerkt dat de nieuwe competitie indeling niet best 

is gepland. Hennie geeft dat toe. Er was enige onkunde maar ook een 

grote tijdsdruk. (Zie ook de vraag hierover in de rondvraag.) 

 

5.     Ledenraadpleging 19 december2019.  

Tijdens het Kerstbiljart waren 33 leden aanwezig en het bestuur heeft van 

de gelegenheid gebruik gemaakt om een ledenraadpleging te houden 

betreffende de voorwaarden voor het lidmaatschap van onze club.  

Deze ledenraadpleging was vooraf aangekondigd. 

Het voorstel ging erover om de mogelijkheden om lid te kunnen worden van 

de biljartclub uit te breiden van alleen Utrecht naar: Utrecht en de direct 

omliggende plaatsen. Reden hiervoor was het feit dat Rob Buijs uit Maarssen 

zich als enige had aangemeld om de open plek van de secretaris in te 

nemen. Na enige discussie is er eerst gestemd of we nu wel of niet hierover 

zullen stemmen of dat er eerst een extra ledenvergadering zou moeten 

komen. Een grote meerderheid stemt ervoor om deze stemming nu te 

houden. 

Hierna is het voorstel van het bestuur in stemming gebracht en met grote 

meerderheid aangenomen. 

Wel hebben we vanaf 1 januari 2020 (tijdelijk) een overvolle ledenlijst (47), 

want er stonden er ook al 2 op de wachtlijst. Er is ook iemand afgevallen.  

Er wordt nu wel een definitieve ledenstop ingesteld totdat we weer op 44 

leden komen. 

Na enige discussie over de gevolgde procedure (een leermoment voor het 

bestuur) bevestigen de leden nu formeel die beslissing. 
 

6. Nieuwe secretaris. 

Hennie treedt af als secretaris en het bestuur stelt Rob Buijs voor als 

nieuwe secretaris. 

De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Rob en de voorzitter 

neemt met bloemen en een begeleidend applaus afscheid van de 

scheidende secretaris. 

 

7. Beheer Lief & Leed. 

De voorzitter bedankt Gerrit voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Zoals 

eerder al gemeld zal Margreet Plomp zijn werk overnemen. 
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8. Pauze. (met een drankje én worst…) 
 

9. Kascommissie: toelichting en Verklaring Kascommissie 

Margreet leest de verklaring van de Kascommissie voor en daarin stelt de 

commissie de vergadering voor om de penningmeester decharge te 

verlenen. De vergadering bevestigt dat met ruim voldoende handen in de 

lucht. 

Sjaak Vondenhoff is aftredend en in zijn plaats zal Jan Both de taken van 

Sjaak overnemen. Ger van Uden meldt zich nu als reserve en als opvolger 

van Margreet in 2021. Zo blijft er dynamiek in de Kascommissie. 
 

10. Goedkeuren financieel overzicht 2019. (zie bijlage). 

Wim geeft voor de laatste keer een toelichting op de cijfers over 2019. 

De uitgaven zijn binnen de begroting gebleven. Het saldo op de bank is 

nu nog (te) hoog omdat de banden en de lakens pas (€ 2.230,=) in het 

volgende jaar (2020) zijn betaald. 

De vergadering gaat akkoord met de cijfers en verleent decharge aan de 

penningmeester. 
Enkele kengetallen uit dat goedgekeurde financiële overzicht: 

Inkomsten: 3.141,41: Uitgaven: 4.717,93: Saldo Bank: 3.021,09 en saldo Spaarrekening: 452,18. 

Op dit moment wordt alsnog een moment van stilte gevraagd voor de in 

2019 overleden Jan Brookman. (Had eerder moeten gebeuren….) 
 

11. . Goedkeuren begroting 2020. (zie bijlage) 

Nadat Wim een toelichting op de cijfers heeft gegeven gaat de vergadering 

akkoord met de begroting voor 2020. 
Enkele herkenbare cijfers uit de goedgekeurde begroting voor 2020. 
Inkomsten, 2457: Uitgaven,3835: aantal leden: 47 / 10.) 
 

12. Nieuwe penningmeester. 

Wim treedt vervolgens af als penningmeester en het bestuur stelt Thijs 

Manten voor als de nieuwe penningmeester. De vergadering gaat daarmee 

akkoord. Ook Wim wordt door de voorzitter verrast met bloemen en bedankt 

hem voor zijn jaren trouwe dienst. Het applaus is een extra bedankje…. 
Dit heeft ook tot gevolg dat er weer een nieuw bankrekeningnummer is:  

NL59 INGB 0798037261, t.n.v. M. Manten te Utrecht. 

Houdt daar rekening mee voor de contributiebetaling van 2021. 
 

13. Voorstel nieuwe opzet competitie (zie bijlage). 

Het voorstel is om vanaf 2021 met een nieuwe competitie opzet te gaan 

spelen. Iedereen heeft het voorstel kunnen bestuderen en Rob geeft nog 

even aan waarom dit voorstel nu op tafel ligt. Er moet wel een 2/3 

meerderheid van stemmen vóór zijn, anders gaan we het niet doen…. 

Wim van Rossum geeft aan dat hij er moeite mee heeft dat hij dan de hele 

middag min of meer verplicht aanwezig moet zijn. Ger van Uden denkt dat 

het veel moeite zal kosten om tot een goede planning te komen. 
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Rob vraagt om te stemmen. Er zijn 8 voorstemmers en 10 tegenstemmers; 

dus het voorstel wordt niet aangenomen. 
 

14. Rondvraag. 

Ger van Uden spreekt zijn waardering uit voor alle vrijwilligers binnen de 

biljartclub. Ger vindt dat je de regels die we hebben moet volgen, maar 

als je dat niet doet, leg dan uit waarom er van afgeweken wordt. 

Ad Siteur vindt (en meer met hem) dat de biljarts niet voldoende schoon 

worden gemaakt. Ad stelt voor dat hij en Theo Monincx voortaan de 

biljarts onderhouden. Iedereen is daar erg blij mee, maar uiteraard mag 

iedereen iets schoonmaken als dat nodig mocht zijn. 

Jan Both vindt dat er best wel wat gepraat kan worden tijdens de 

wedstrijden; het hoeft niet altijd stil te zijn; “het is geen EK…”.  

Iedereen wil het hier gezellig hebben. Dit is een bijna jaarlijks 

terugkerend thema. Dus laten we met iedereen rekening houden, óók als 

een spelers vraagt of het toch iets zachter kan…. 
Alleen tussen de wedstrijden door kan er een rondje drank uitgedeeld 

worden. Tijdens de wedstrijd blijft de ijskast zoveel mogelijk dicht. 

Theo Monincx vraagt of er ook dit jaar weer kruisfinales zullen worden 

gespeeld. Antwoord: Ja 

Theo vraagt ook wat de regel is als er biljartspullen van bv. overleden 

leden worden binnengebracht. 

Antwoord: daar zijn geen regels voor, maar die spullen mogen niet zo 

maar worden meegenomen. Eventueel voor iedereen beschikbaar stellen 

via een verloting of verkoop?? 

Gijs van der Horst vraagt of we de wedstrijdpunten af kunnen ronden op 

één cijfer achter de komma. Dat scheelt zo’n 5 à 6 punten per seizoen. 

Antwoord: dit is vorig jaar ook aan de orde gesteld en toen was er geen 

meerderheid voor. Dus dat blijft nu ook staan. 

Als je het toch per sé wilt doorvoeren moet je er voor zorgen dat je vóór 

de vergadering veel leden aan jouw kant krijgt en dan het onderwerp bij 

de secretaris aanmelden voor de agenda. Dan moet je hopen dat al die 

mensen tijdens de vergadering nog steeds vóór stemmen…�. 

Rob Witteveen wil ook graag competitie spelen en vraagt wanneer dat zou 

kunnen. Antwoord: misschien in augustus als er mensen afvallen, want 

op dit moment kunnen we maximaal 26 competitiespelers indelen. (Zie 

ook het boekje met de Richtlijnen art. 7.2.) 

Sjaak Vondenhoff vraagt waarom er geen ruimte in het competitie 

programma is gereserveerd voor het Paasbiljart. 

Antwoord: Foutje, Bedankt. Je hebt weer gelijk. Het Paasbiljart wordt 

alsnog vastgesteld op vrijdag 3 april. Het inhalen van de geplande 

wedstrijden moeten de spelers onderling regelen. 

Piet van der Hurk zegt veel mensen gesproken te hebben die het niet 
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eens waren met het verschuiven van de finales 2019 naar 7 en 8 januari. 

Piet was het daar ook niet mee eens en hij was daar niet over 

geïnformeerd. 

Antwoord: De discussie hierover wordt niet opnieuw geopend. Het 

bestuur heeft in december in en na overleg met alle betrokkenen deze 

beslissing genomen. Publicatie heeft plaatsgevonden via de mail en het 

publicatiebord.  

De discussie die daarop volgde werd steeds opnieuw en door 

verschillende aanwezigen op de persoon gespeeld, waarna Hennie, uiterst 

gepikeerd, aangaf dat zoiets niet gepast is! 

 
 

15. Sluiting.  

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

 

 
Notulist, namens de secretaris, 

Hennie Beukers.  

Februari 2020.  
 

 

 

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:    Rob Buijs, 06-13432728. Zwanenkamp 1109, 3607 NM Maarssen.  
Penningmeester:  Thijs Manten 06-23932431.  

(ING Bankrekening: NL59 INGB 0798037261, t.n.v. M. Manten)  
Wedstrijdleider:  Margreet Plomp, 06-10038307  
Biljartzaal (Ad Siteur) 06-41683151 

 


