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BILJARTCLUB  Zuilen 
 

Prinses Beatrixlaan 2 
Vorstelijk Complex  
 
 

Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering van de Biljartclub Zuilen. 
Gehouden op donderdag 6 februari 2014, 13:30 uur. 

 
*  Er zijn op dit moment 39 leden plus 12 ‘spelers’ lid van de biljartclub. 
*  Aanwezig zijn 29 leden. Er heeft zich 1 lid afgemeld.  

 
1. Opening door de voorzitter. 

De voorzitter, Peter Bouwhuizen, opent de vergadering en heet iedereen van 
harte welkom. 
 

2. Aanvulling agenda en inventarisatie rondvraag. 
Er worden geen aanvullingen op de agenda voorgesteld. 
Voor de rondvraag worden op dit moment 6 namen genoteerd. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Naar aanleiding van een gebruiksovereenkomst met de Utrechtse Vastgoed 
Organisatie (UVO) is een brief ontvangen (d.d. 27 n0ovember 2013) met 
daarin de mededeling dat er per 1 januari geen tariefswijzigingen zullen 
worden doorgevoerd. (Dat maakt voor ons niet veel uit omdat wij onder het 
0% tarief vallen en dus geen huur betalen.) 
 

4. Verslag van de Ledenvergadering van 7 februari 2013 en 14 
november 2013.  
Er zijn geen vragen of op- of aanmerkingen op de verslagen. Daarmee zijn 
beide verslagen van vorig jaar goedgekeurd. 

 
5. Nieuw beheer Vorstelijk Complex. 

Zoals al gezegd hebben we vorig jaar juli een gebruiksovereenkomst met de 
UVO getekend. Bij die overeenkomst horen algemene voorwaarden en in de 
voorwaarden worden nogal wat verantwoordelijkheden gelegd bij de 
biljartclub en de leiding van de biljartclub. Ook wordt er uitdrukkelijk 
gevraagd om méér eigen inzet van de gebruikers om de boel in het VC 
draaiende te houden; met name voor de ontmoetingsruimte. We zijn nu een 
zelfstandige club die niet meer onder Portes of Me’Kaar valt. 
Na een gesprek met UVO en de stichting Me’Kaar is een gebruiksreglement 
voor de biljartzaal opgesteld en het bestuur vraagt iedereen deze regels 
goed te lezen, omdat we daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
nemen voor het reilen en zeilen in de biljartzaal. De bestuursleden kunnen 
immers niet altijd aanwezig zijn. 
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Ook voor het veroorzaken van overlast kunnen we worden aangesproken. 
Deze opmerking zorgt ervoor dat enkele leden zeggen dat wij overlast 
ervaren van de muzieklessen die in het zaaltje naast ons worden gehouden. 
Ook op de gang laten deze mensen zich vaak hinderlijk horen. Het bestuur 
zal dit opnemen met Mene Ragboehir, de beheerder. 
Sjaak Vondenhoff vraagt zich af of we nu geen echte vereniging moeten 
worden met statuten en evt. inschrijving bij de Kamer van Koophandel.  
Antw.: Voorlopig wil het bestuur onze club zo eenvoudig mogelijk houden 
o.a. om de kosten te drukken. Wel zal het bestuur informeren of we nu een 
formele rechtspersoon zijn geworden (bv. door het contract met de 
gemeente) en op grond daarvan een officiële vereniging moeten worden. 
 

6. Beheer Lief & Leed. (Ad Siteur). 
Het bestuur stelt voor om het bedrag dat we nu besteden aan een attentie 
voor jubilea (25, 40, 50 of 60 jaar huwelijk) te verlagen naar € 25,= met 
ingang van 1 januari 2015. De rest blijft hetzelfde. Na enige discussie gaat 
de vergadering akkoord met deze aanpassing. 
De voorzitter bedankt Ad voor het vele goede werk dat hij verricht. Ad 
ontvangt nu echt een attentie voor zijn inzet ! 
 

7. Voordracht Nieuw lid Kascommissie. (was agendapunt 10.) 
Omdat Peter Bouwhuizen nu voorzitter is kan hij geen deel meer uitmaken 
van de Kascommissie. Het bestuur stelt Piet Heffty voor als zijn opvolger in 
de Kascommissie. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

8. Kascommissie: decharge penningmeester. 
Kees Gijsen geeft, mede namens Piet Heffty, een korte toelichting op 
hetgeen de Kascommissie heeft gedaan; “ we hebben alles gecontroleerd en 
alles zag er goed uit”.  
Hij maakt daarmee de weg vrij om bij het volgende agendapunt de 
jaarcijfers goed te keuren. Sjaak vraagt of het niet beter is om een aparte 
“Verklaring Kascommissie” te laten opstellen.  
Antw.: De penningmeester zal daar naar kijken. 
 

9. Goedkeuren financieel overzicht over 2013. 
De penningmeester geeft enkele toelichtingen op het financiële overzicht 
van 2013. De inkomsten van het klokkengeld zijn ook dit jaar hoger 
uitgevallen dan begroot. Ondanks grotere uitgaven voor het Paas- en 
Kerstbiljart hebben we toch nog een hele kleine plus, mede dankzij de 
sponsoring van de prijzen door Chris Hoeppe. 
Theo Monincx geeft aan dat het bedrag aan bijdrage niet precies klopt met 
het aantal opgegeven leden. (Nadere info van de penningmeester: Het klopt toch 
wel;het verschil ontstaat door o.a. halve bijdragen. Wim heeft de gedetailleerde 
berekening voor iedereen in de biljartzaal ter inzage gelegd.) 
Daarna wordt het financiële overzicht 2013 door de vergadering goedgekeurd en 
de penningmeester decharge verleend. 
 
Enkele kengetallen uit dat goedgekeurde financiële overzicht:  
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Inkomsten:     € 2.167,67. 
Uitgaven:     € 2.194,68. 
Ontvangen rente    €      36,84 
Saldo Girorekening per 31-12-2013:  €    144,44. 
Saldo Plusrekening per 31-12-2013:  € 2.093,68. 

 
10.Goedkeuren begroting 2014. 

Omdat de lakens pas in 2015 vervangen zullen worden houden we een 
aardig bedrag in 2014 over. Het bestuur denkt erover om hiermee iets 
speciaals voor alle leden te doen. Er zijn nog geen vastomlijnde plannen, 
dus iedereen die leuke ideeën heeft kan zich melden bij Wim van Rossum. 
Een eerste idee is:het geld NIET uitgeven, o.a. omdat we in alle gevallen 
van schade nu zelf de lakens zullen moeten betalen.  
Misschien is het mogelijk om onvoorziene schade aan de lakens via een 
verzekering vergoed te krijgen. Dit zal nog worden uitgezocht. 
De bedragen in de kolommen 2015 en 2016 op de regel “saldo opbrengst” 
moeten eigenlijk rood zijn; ofwel een tekort. 
Vervolgens wordt de begroting 2014 met algemene stemmen goedgekeurd. 

Enkele herkenbare cijfers uit de goedgekeurde begroting voor 2014:  
Totaal uitgaven: € 1.625,= 
Totaal inkomsten: € 2.000,= 
Eindsaldo 2014: €    375,= tekort. 

 
11.Pauze met een drankje. 

 
12.Evaluatie regels vrij spelen.  

Recent zijn, na overleg met Jan Brookman en Ries Veldhuizen, enkele 
aanpassingen doorgevoerd op de bestaande regels vrij spelen. Dit als proef 
tot mei/juni. Hoe zijn de ervaringen tot nu toe? 
Er zijn wat vraagtekens rond het mogen afhangen als je als 1e en 2e een 
wedstrijd hebt gespeeld. Mensen die in die wedstrijden hebben gespeeld 
mogen wel afhangen en de spelers van de wedstrijden 3 en 4 niet. Dat kan 
misbruik in de hand werken. Albert zegt toe om daar op te letten bij de 
competitie indeling en iedereen zoveel mogelijk te laten switchen tussen de 
1e , 2e, 3e en 4e wedstrijd. Spelers die alleen de eerste 2 wedstrijden zeggen 
te kunnen spelen, verwachten we daarna niet meer aan de vrije tafel; zij 
konden immers niet later spelen….!? 
Daarna ontstaat er een discussie over het inpassen van wedstrijden op het 
moment dat er ruimte in het programma ontstaat. In principe zal iedereen 
die aanwezig is zijn wedstrijd spelen volgens het programma. Voor de 
wedstrijdleiding moet het echter mogelijk zijn om van de regels af te wijken 
om een goed verloop van de competitie te bevorderen. 
Alle competitiespelers worden dringend verzocht om goed in het programma 
na te gaan wanneer ze een wedstrijd moeten leiden vóór of nà hun eigen 
wedstrijd. Op tijd aanwezig zijn wordt zeer gewaardeerd…! 
 

13.Rondvraag. 
Piet Heffty geeft aan dat de biljarts veel te weinig worden gestofzuigd. Hij 
stelt voor dat er elke dag moet worden gestofzuigd. Ad geeft aan dat dit het 
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beste kan worden gedaan vóór de eerste wedstrijd. Iedereen kan en mag de 
stofzuiger ter hand nemen… vooral degene die het thuis nooit doen…! 
Het afstoten gebeurt altijd vanaf dezelfde plek en daardoor is er al snel een 
slijtplek zichtbaar. Omdat we nu wat langer met de lakens doen, wordt 
verzocht om op beide tafels regelmatig vanaf de andere kant af te stoten. 

Wout Baas vraagt zich af waarom er nu driehoekjes op de biljarts zijn 
getekend. Deze driehoeken worden bij het officiële Libre gebruikt. Je mag 
daar maar enkele caramboles maken en dan moet één van de aan te spelen 
ballen uit het vak. (Zie ook het verslag van mei 2013 punt 11.) Dit is 
overigens niet op ons verzoek gedaan.  
Sjaak Vondenhoff vraagt om grotere zorgvuldigheid bij de start van de 
competitie. Zeker de spelers van de eerste dagen zouden moeten worden 
ingelicht over het feit dat zij moeten spelen, omdat zij het programma nog 
niet hebben ontvangen. Albert excuseert zich en zal daar op letten. 
Joop van der Veer vraagt aandacht voor het niet vooruit spelen van 
wedstrijden. Deze regel blijft staan, maar er kunnen zich situaties voordoen 
waarbij het handig/noodzakelijk is om daarvan af te wijken; alles voor een 
goed verloop van de competitie en uitsluitend ter beoordeling van de 
wedstrijdleiding. 
Piet van den Hurk heeft gemerkt dat er soms veel en hard gepraat wordt 
tijdens de wedstrijden. Als scheidsrechter vraagt hij dan om iets zachter te 
doen, maar aan de andere kant wil Piet ook weer niet dat het doodstil moet 
zijn. De gezelligheid moet er wel in blijven, we spelen geen topcompetitie ! 
Hierin moeten we met z’n allen een gulden middenweg zien te vinden. 
Jan Brookman vindt het geen goede zaak als aan het einde van de 
competitie iemand nog veel wedstrijden moet inhalen. Dat moet beter 
worden gecontroleerd.  
Albert en Ad zullen daar in het vervolg beter op letten. 
Hennie Beukers heeft de informatiemap, die wat in de vergetelheid was 
geraakt, weer aangevuld met de informatie over de biljartclub. De map ligt 
in de biljartzaal voor iedereen ter inzage….niet meenemen, s.v.p.! 
Peter Bouwhuizen is bij punt 5 vergeten aan te geven dat er uit het overleg 
met UVO en Me’Kaar ook is gekomen dat het niet is toegestaan om zelf 
alcoholische dranken mee te nemen. Als de ontmoetingsruimte open is 
moet daar de drankjes worden gekocht. Dat geldt ook bij verjaardagen etc. 
 

14.Sluiting en daarna een drankje. 
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering.  
 
Secretaris Biljartclub, 
Hennie Beukers. 
Februari 2014. 
 
Samenstelling Bestuur biljartclub: 
Voorzitter:   Peter Bouwhuizen  06-41305047 
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:  Albert Rijnbergen  06-44553800 


