
De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op: Donderdag 7 Februari 2013 

 

Verslag van de jaarvergadering gehouden op 3 februari 2012.  

Er zijn op dit moment 35 leden. plus 7 "spelers"  

Aanwezig:23 leden.  

1. Opening door de voorzitter. 

De voorzitter, a.i. Hennie Beukers, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

1. Mededelingen en ingekomen stukken. 

* Er zijn geen ingekomen stukken 

* Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld voor de verschillende functies binnen het 

bestuur en commissies.  

2. Samenstelling Biljartbestuur 

* Het bestuur stelt Jos Kamphuis voor als de nieuwe voorzitter. De vergadering gaat daarmee 

in grote meerderheid akkoord. 

* Sjaak Vondenhoff treedt af als wedstrijdsecretaris. Het bestuur stelt Albert Rijnbergen voor 

als zijn opvolger. De vergadering gaat ook daar in grote meerderheid mee akkoord. De 

nieuwe voorzitter overhandigt Sjaak enkele attenties onder dankzegging voor het vele en 

goede werk dat Sjaak voor de club heeft verricht. 

3. Verslag van de ledenvergadering van 10 februari 2011 en van 15 december 2011. Er zijn 

géén vragen over het verslag van 10 februari, waarmee het verslag wordt goedgekeurd. 

N.a.v. het verslag van 15 december wordt de vraag gesteld of de website blijft. Sjaak geeft 

daarop een ontkennend antwoord. Het bestuur zal kijken of iemand anders een website kan 

maken/beheren. Daarna wordt ook het verslag van 15 december goedgekeurd.  

4. Mededelingen van de wedstrijdleider. 

Er zijn geen mededelingen van de wedstrijdsecretaris. (Albert was niet aanwezig omdat hij 

rond 12:00 uur met zijn schoonmoeder in het ziekenhuis verbleef. Er bestond de angst voor 

algehele verlamming.)  

Beheer Lief & Leed. (Ad Siteur) 

Ad geeft aan dat de verjaardagskalender niet compleet is. Ook wil hij graag 

1. een nieuwe ledenlijst en een nieuw overzicht met jubilea. De secretaris zal er voor zorgen. 

Iedereen ontvangt zo snel mogelijk een nieuwe ledenlijst. 

2. Kascommissie: decharge penningmeester.  

Wim van Rossum (penningmeester) geeft aan dat de Kascommissie, bestaande uit Theo 

Monincx en Kees Gijsen, alle financiële stukken heeft gecontroleerd en goedgekeurd en 

verleent daarmee de penningmeester decharge. 

3. Goedkeuren financieel overzicht over 2011.  

De penningmeester geeft een korte toelichting op het financiële overzicht van 2011. Een 

vraag over de benaming van de spaarrekening: de bank heeft de naam van de Plusrekening 



omgezet naar Comfortrekening. 

Daarna wordt het financiële overzicht 2011 door de vergadering goedgekeurd. 

4. Goedkeuren begroting 2012. 

Er wordt gevraagd wie het laken moet vervangen als er op een bepaald moment blijkt dat het 

laken kapot is en we niet weten wie het heeft veroorzaakt. In principe zijn wij 

verantwoordelijk, maar Portes is eigenaar. 

In zo´n vervelende situatie zal er zeker een oplossing worden gevonden. 

Portes zal de komende jaren moeten bezuinigen en daarom zullen we ons spaargeld wat 

minder snel afbouwen dan we vorig jaar hebben afgesproken. Daarna wordt de begroting voor 

2012 met algemene stemmen goedgekeurd. 

5. Regels vrij spelen. 

Het nu geldende systeem geeft ook weer zijn problemen waardoor allerlei discussies ontstaan. 

Spelers die binnenkomen op het moment dat de rij vrij spelers net weer opnieuw is begonnen, 

moeten dan soms meer dan een uur wachten. Iedereen is het er mee eens dat de regels niet 

altijd even strak gehanteerd zouden moeten worden en dat deze spelers eigenlijk zo snel 

mogelijk de kans moeten krijgen om vrij te spelen. Er wordt afgesproken dat de vrij spelers 

hun kaartje na het spelen zelf verplaatsen naar rechts. Daar ontstaat dan weer een nieuwe 

volgorde, waar nieuw binnenkomende spelers direct kunnen worden ingevoegd. Iedereen is 

het er mee eens dat we deze regels met enige souplesse hanteren. Het bord zal moeten worden 

uitgebreid. 

Ook laait de discussie over het vrij spelen van wedstrijdspelers weer op. Uiteindelijk beslissen 

we dat die regel blijft, omdat je meestal maar één keer per week een wedstrijd speelt en er die 

middag ook van je wordt verwacht dat je een wedstrijd leidt. Meestal is er na 3 uur ruimte 

genoeg om alsnog vrij te spelen en vergeet ook de ochtenden niet! Tegenwoordig kan er ook 

op woensdagavond worden gebiljart.  

6. Pauze voor de koffie. 

Samenstelling Kascommissie.  

1. Dit onderwerp had eigenlijk al eerder op de agenda moeten staan (zie punt 7) 

Kees Gijsen zal Jan van Lopik opvolgen in de Kascommissie en heeft dus inmiddels al het 

nodige werk gedaan.  

2. Instellen van een materiaalcommissie. 

Om zoveel mogelijk taken over zoveel mogelijk mensen te verdelen stelt het bestuur voor om 

een materiaalcommissie in te stellen. Piet van den Hurk en Piet Heffty stellen zich 

beschikbaar. Hun verantwoordelijkheden: 

• Het reinigen van de biljarts en de ballen. 

• Het beheer van de keuen voor algemeen gebruik. 

• Het beheer en de toewijzing van de keuenrek. 

Iedereen wordt verzocht hen de kans te geven om het werk uit te voeren, vooral vlak voor de 

aanvang van de wedstrijden als het biljart is schoongemaakt. (Overigens kan iedereen de 

biljarts schoonmaken!) 



Ad geeft aan dat hij geen behoefte heeft aan een cateringcommissie. Hij blijft dat werk graag 

doen en hij zal zelf anderen inschakelen als dat nodig is.  

3. Nieuw boekje met richtlijnen. 

Sjaak en Hennie hebben het afgelopen jaar gewerkt aan het nieuwe boekje met richtlijnen. 

Komende weken zal het afkomen en gelijk met het verslag worden verspreid.  

4. Rondvraag. 

Gerrit van der Rijst zegt al enkele keren tevergeefs op zijn tegenstander hebben moeten 

wachten. De telefoonlijst zou daarbij makkelijk zijn, zodat hij contact kan opnemen met de 

andere spelers.  

De lijst komt zo snel mogelijk. 

Sjaak Vondenhoff vindt het treurig dat er leden zijn die stoppen met hun hobby, omdat er 

steeds weer onenigheid ontstaat. Hij vraagt iedereen daar voor zichzelf eens over na te 

denken. 

Jan Danen vraagt de regels voor het vrij spelen nog eens op een rijtje te zetten. Zie punt 10 

hierboven. De regels komen ook in het nieuwe boekje te staan. 

Frans van Haaften vraagt of het bord dan kan worden vergroot, maar ook lager kan worden 

opgehangen. Dat zal worden geregeld. 

Hans van Ree vraagt hoe is het gaat met Frans Brouwer. Jan Brookman vertelt dat zijn longen 

zijn aangetast en dat hij zijn eerste chemokuur achter de rug is. De tweede kuur is uitgesteld 

in afwachting van een beter bloedbeeld. Frans stelt een telefoontje (030-2610165) zeer op 

prijs. 

Piet Dix ergert zich aan het feit dat het zo stil moet zijn tijdens de wedstrijden. Hij vindt dat 

een praatje en een radio belangrijk zijn bij een gezelligheidsclub. De voorzitter antwoordt dat 

de ene speler daar beter tegen kan dan de ander. Bij onze club is de cultuur dat het rustig is 

tijdens de wedstrijden en dat er op gedempte toon met elkaar wordt gesproken. 

Piet Heffty stelt voor dat de speler die tijdens een wedstrijd niet aan de beurt is, op de 

daarvoor bestemde stoelen gaat zitten en niet rond de tafel blijft staan. 

Ries Veldhuizen stelt nog eens aan de orde dat je niet aan de beurt komt bij het vrij spelen als 

je niet in de zaal bent. Dat geldt dus ook voor kaarters. 

Dolf Reinders vraagt nogmaals of men geen commentaar op het spel wil geven tijdens de 

wedstrijden. 

Jan Baron nodigt iedereen uit om aanwezig te zijn bij zijn 60 jarig huwelijksjubileum op 12 

maart tussen 15:00 en 16:30 uur in “De Kleine Baron” aan de Sweder van Zuylenweg. 

Cees Haaksman oppert om 2 wedstrijden achter elkaar op 2 biljarts tegelijk te spelen. Daar 

kunnen misschien wel voordelen aan zitten, ook i.v.m. het vrij spelen. Is iets voor de nieuwe 

wedstrijdsecretaris.  

Jan Danen vraagt zich af of er steeds iemand van het bestuur aanwezig moet zijn. Nee, dat is 

ondoenlijk. De meeste bestuursleden proberen minimaal 2 keer per week aanwezig te zijn, 

maar iedereen moet zich als bestuurslid gedragen als er iets voorvalt waarbij eigenlijk een 

bestuurslid aanwezig zou moeten zijn. 



Hennie Beukers wil daar op doorgaan en iedereen vragen om met de bestuursleden net zo om 

te gaan als met de overige leden. We vormen met z’n allen de club; de bestuursleden hebben 

géén aparte positie. 

Tot slot wordt er nog een oproep gedaan aan alle wedstrijdspelers:  

kom a.u.b. op tijd voor je wedstrijd ! 

1. Sluiting en daarna een drankje. 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn enthousiaste inbreng en sluit de vergadering om 

15:50 uur.  

Secretaris, 

Hennie Beukers. 

Februari 2012. 

Samenstelling Bestuur Biljartclub 

Voorzitter Jos Kamphuis 

Secretaris Hennie Beukers 

Nijenrodelaan 97, 3554 TZ 

Utrecht, 030-2431673 

Penningmeester Wim v. Rossum 

(ING bankrekening: 

1046857, t.n.v. WJG van 

Rossum) 

Competitieleider Albert Rijnbergen 

 


