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BILJARTCLUB  Zuilen 
 

Vorstelijk  Complex          

Prinses Beatrixlaan 2, Utrecht  

UTRECHT.  

 
 

Verslag van de extra ledenvergadering van de Biljartclub Zuilen. 

Gehouden op donderdag 14 november 2013 om 13:30 uur. 
 

Aanwezig zijn 23 leden. 

 

1. Opening. 

De vergadering wordt geleid door Wim van Rossum en Hennie Beukers. 
Op hun initiatief is deze vergadering tot stand is gekomen.  

 

Aanleiding voor deze vergadering is de opzegging van Hennie Beukers als secretaris 

per 4 oktober 2013. Als gevolg daarvan heeft de voorzitter, Jos Kamphuis, per 5 

oktober eveneens zijn functie neergelegd, waarna ook de penningmeester, Wim van 
Rossum, zijn functie ter beschikking stelde. 

 

De reden van de opzegging van Hennie als secretaris heeft hij kenbaar gemaakt in 

een mail aan de overige bestuursleden en daarna aan alle leden met een e-mailadres. 
Voor de leden die geen e-mailadres hebben is een print van de mail op het prikbord in 

de biljartzaal gehangen. 

 

In de dagen na 4/5 oktober (week 41) hebben Wim en Hennie het initiatief genomen 
om een ledenvergadering uit te schrijven met de bedoeling om duidelijk te krijgen of 

zich nieuwe bestuursleden zouden melden en zo niet, om dan het bestuur in z’n 

geheel op te heffen.  

In de uitnodiging voor deze vergadering was uitdrukkelijk gesteld dat er tijdens deze 

bijeenkomst niet zal worden ingegaan op het hoe en waarom van het aftreden van 
het huidige bestuur. 

 

Gedurende de weken tussen week 41 en de datum van de vergadering zijn er diverse 

positieve initiatieven door een aantal leden ondernomen om te proberen het bestuur 
weer in haar functie te laten terugkeren.  

Piet van den Hurk heeft aangeboden om voorzitter te worden als zich verder niemand 

zou melden. Peter Bouwhuizen heeft Wim en Hennie benaderd met het dringende 

verzoek namens meerdere leden, om ons besluit te herover-wegen, met daarbij de 
mededeling dat hij ook wel een ‘stap’ zou willen zetten richting een oplossing als Wim 

en Hennie hun oude functie zouden willen behouden. 

 

Op 9 november heeft Hennie een aantal betrokken leden gebeld om na te gaan wat 
de verschillende standpunten waren. Tijdens die telefoongesprekken heeft Jos 
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aangegeven dat hij alsnog als voorzitter zou willen blijven, maar dan wel met Wim als 

penningmeester en Hennie als secretaris. 

Ook Piet van den Hurk en Peter Bouwhuizen stelden dezelfde ‘voorwaarden’.  
Daarna hebben Wim en Hennie op maandag 11 november overleg gepleegd en 

onszelf afgevraagd wat WIJZELF graag zouden willen. Het antwoord daarop was 

ingegeven door onze persoonlijke wens om de club toch in stand te houden, maar 

deze wens werd vooral gevoed door alle de positieve geluiden die we in de 
voorafgaande tijd hadden ontvangen.  

Voor ons was ook van belang dat er een verandering zou moeten plaatsvinden. 

Omdat er drie kandidaat voorzitters beschikbaar waren, stonden wij in de bijzondere 

positie om een keuze te maken waarbij wij het gevoel hadden persoonlijk verder te 
kunnen als bestuurslid en wat – ten gevolg daarvan – het beste voor de club zou zijn. 

Onze keuze viel op Peter Bouwhuizen. 

Diezelfde middag heeft Hennie Peter gevraagd of hij, als wij voor hem zouden kiezen, 

voorzitter zou willen worden. Zijn antwoord daarop was positief. 
Daarna heeft Hennie Jos op de hoogte gesteld van onze keuze. 

 

Bovenstaande feitenverslag was, in grote lijnen, ook de inleiding van deze 

vergadering.  

Direct bij de eerste vraag bleek dat het voor enkele leden onduidelijk was waarom 
deze situatie was ontstaan; vooral ook omdat zij niet op de hoogte waren van 

hetgeen zich achter de schermen allemaal heeft afgespeeld. 

In eerste instantie gaf Hennie aan niet in detail te willen treden en zeker niet van plan 

was om namen van betrokkenen te noemen. Na enig discussie over de onvrede die 
deze situatie met zich meebracht en de niet bevestigde conclusies die enkele leden uit 

de gebeurtenissen trokken, was Hennie bereid om iets verder in te gaan op zijn 

beweegredenen. 

Hennie geeft aan dat het hem vooral ging om de manier waarop diverse mensen 
binnen onze club met elkaar omgaan; met weinig respect voor elkaar en soms zelfs 

met een behoorlijke dosis agressie. 

Tijdens de ledenvergadering van 2010 heeft hij al een dringende oproep aan iedereen 

gedaan om meer respect voor elkaar op te brengen. 

De laatste maanden zijn er zoveel incidenten geweest dat de impact daarvan zo groot 
was dat het plezier bij Hennie volledig was verdwenen.  

Uiteraard hoeft lang niet iedereen zich aangesproken te voelen, maar zoals een oud 

spreekwoord zegt: “Wie de schoen past trekke hem aan…”. 

(NB. Hierbij wil het bestuur de leden van de damesgroep en de woensdag-avondgroep 
uitdrukkelijk buiten deze problematiek houden.) 

 

Nadat Hennie voorstelde om Peter Bouwhuizen te benoemen als voorzitter van de 

biljartclub ontstond een discussie over de keuze vóór Peter en tégen Jos Kamphuis, 
de oude voorzitter. 

Wim en Hennie hebben omstandig proberen uit te leggen dat het géén keuze was 

tégen Jos, maar een keuze vóór verandering en dus voor Peter. 

Net op het moment dat er werd voorgesteld om vanaf nu een streep onder het 
verleden te trekken en verder te gaan, gaf Peter aan dat hij de lopende discussie, 

zoals die nu gevoerd werd, als erg negatief ervoer en daarom zijn kandidatuur introk.  

Hennie schorste de vergadering direct voor 10 minuten. 
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Na de koffie en de schorsing kon het voorstel om Peter Bouwhuizen als voorzitter van 

de biljartclub te benoemen alsnog aan de vergadering worden voorgelegd. 

Tijdens de stemming was Peter afwezig en werd aan de orde gesteld dat enkele leden 
eigenlijk liever Jos als voorzitter zag. 

Wim en Hennie hebben daarop aangegeven dat die keuze hier nu niet gemaakt kon 

worden, maar ook dat zij hun eigen positie dan zouden moeten herover-wegen. 

Het voorstel om Peter te benoemen tot voorzitter werd daarna met grote meerderheid 
aangenomen. 

 

Peter bedankt iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen en hoopt dat deze stap 

een positieve werking heeft binnen de biljartclub. 
Peter stelt voor om Wim van Rossum te herbenoemen als penningmeester. 

De vergadering gaat daar in overgrote meerderheid mee akkoord. 

Peter stelt voor om Hennie Beukers te herbenoemen als secretaris. 

De vergadering gaat daar in overgrote meerderheid mee akkoord. Waarmee het 
bestuur weer voltallig is. 

Peter maakt van de gelegenheid gebruik om te melden dat de wedstrijd-secretaris, 

Albert Rijnbergen nauwer zal gaan samenwerken met Ad Siteur. Ad zal de leiding 

hebben tijdens de wedstrijddagen en ook kan men in overleg met Ad wedstrijden 

verplaatsen als dat echt noodzakelijk is. Albert blijft de hoofdverantwoordelijke voor 
de competitie(s), doet de administratie en zal lid blijven van het bestuur, maar op iets 

meer afstand dan voorheen.  

 

2. Rondvraag. 

In het vervolg hierop wordt in de rondvraag gevraagd of de wedstrijduitslagen wat 
meer frequent opgehangen kunnen worden. 

Albert zegt toe dat hij elke maandag nieuwe lijsten zal ophangen. 

 

Een tweede punt dat in de rondvraag aan de orde werd gesteld betrof de spelregels 
voor het vrij spelen. Hier is al héél véél over gezegd en gediscussieerd en daarom is 

besloten om dit op een ander tijdstip, in “klein comité” te bespreken en dan te 

bekijken of er echt verbeteringen zijn aan te brengen in het huidige systeem. 

 
De voorzitter sluit de vergadering.  

 

 

Secretaris Biljartclub, 

Hennie Beukers. 
November 2013. 

 

 

 

 
 

 
Samenstelling Bestuur biljartclub: 

Voorzitter:   Peter Bouwhuizen, 030-2624173 
Secretaris:  Hennie Beukers, Nijenrodelaan 97, 3554 TZ Utrecht, 030-2431673 
Penningmeester: Wim van Rossum (ING bankrekening: 1046857, t.n.v. WJG van Rossum) 
Wedstrijdleiding: Albert Rijnbergen  06-44553800 en Ad Siteur 


