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Biljartclub Zuilen.  

Vorstelijk Complex          
Prinses Beatrixlaan 2, 3554 JK, Utrecht. 
www.biljartclubzuilen.com  

 
 

 
Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering van de Biljartclub Zuilen. 

Gehouden op donderdag 11 februari 2016, 13:30 uur. 
 

*  Er zijn op dit moment 41 leden plus 11 ‘spelers’ lid van de biljartclub. 
*  Aanwezig zijn 25 leden. 6 leden hebben zich vooraf afgemeld.  

 
1. Opening door de voorzitter. 

De voorzitter, Peter Bouwhuizen, opent de vergadering en heet iedereen van 
harte welkom. Daarna staan wij een minuut stil bij de leden die de 
afgelopen tijd zijn overleden: Jan Sikkens en de oud leden Piet 
Schoenmaker en Loek van Alflen.. 
 

2. Aanvulling agenda en inventarisatie rondvraag. 
Er worden geen aanvullingen op de agenda voorgesteld. 
Voor de rondvraag melden zich op dit moment 4 personen. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Ingekomen is de contractverlenging met de Gemeente. 
Als biljartclub worden we nu vermeld op de website van Sportstad Utrecht, 
van Wijkkontakt en ook op www.waarkanikbiljarten.nl   
 

4. Verslag van de Ledenvergadering van 12 februari 2015.  
Er zijn geen vragen of op- of aanmerkingen op het verslag. Daarmee is het 
verslag goedgekeurd. 

 
5. Nieuw beheer Vorstelijk Complex. 

In het samenwerkingsverband tussen Me’Kaar, de gemeente en de 
Beheergroep Zuilen is de Beheergroep bezig zich steeds verder terug te 
trekken. Het gehele beheer van het gebouw en de vrijwilligers is nu in 
handen van Me’Kaar. Het bestuur doet haar best om steeds op de hoogte te 
blijven van de laatste ontwikkelingen. 
 

6. Beheer Lief & Leed. (Ad Siteur). 
Ad Siteur zal in de loop van dit jaar langdurig in Spanje verblijven. Hij heeft 
zijn werkzaamheden voor de Lief & Leed pot overgedragen aan Gerrit van 
Oostrum. 
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7. Kascommissie: toelichting verklaring Kascommissie.  
De kascommissie heeft geen bezwaar tegen het goedkeuren van de cijfers 
2015. De uitgebreide verklaring is een bijlage bij de agenda. 
 

8. Goedkeuren financieel overzicht over 2015 
De penningmeester geeft een korte toelichting op enkele posten van het 
financiële overzicht van 2015.  
Joop van der Veer verbaast zich over de forse prijsstijging van de nieuw 
aangeschafte ballen. Het idee wordt geopperd om de oude ballensets op 
Marktplaats te verpatsen; alle kleine beetjes helpen….  
Het bestuur zal dit op zich nemen. 
Daarna wordt het financiële overzicht 2015 door de vergadering goedgekeurd en 
de penningmeester decharge verleend. 
Enkele kengetallen uit dat goedgekeurde financiële overzicht:  
Inkomsten, 1.824,15: Uitgaven, 2.201,52: Saldo Bank, 287,59 en saldo Spaarrekening, 1.978,19 

 
 

9. Goedkeuren begroting 2016.  
De lakens worden vervangen in december en daarna weer half 2018.  
Jos Kamphuis vraagt naar het verschil tussen het begrote bedrag voor de 
lakens t.o.v. de uitgaven hiervoor in 2015. 
Antwoord: In deze kosten zitten ook de speciale bekleding van de banden 
omdat daar klachten over waren. Jos vraagt om deze extra kosten in de 
toekomst zichtbaar te maken. 
De vraag wordt gesteld of de banden niet eerder vervangen moeten 
worden. Antwoord:  Volgens de Biljartmakers kunnen de banden 8 à 10 jaar 
mee. Nu zitten we in het 6e jaar en ze worden bij het vervangen van de 
lakens steeds opnieuw gecontroleerd. 
Het klokkengeld is nu wat lager begroot, maar zal waarschijnlijk weer wat 
hoger uitvallen door de kortere competitie en de maandagavondgroep. 
(Weet iedereen wel dat je nu ook op de maandagavond vanaf 19:30 uur kunt biljarten??) 
Vervolgens wordt de begroting 2016 met algemene stemmen goedgekeurd. 
Enkele herkenbare cijfers uit de goedgekeurde begroting voor 2016:  
Inkomsten, 2.000: Uitgaven, 2.340: aantal leden , 39.) 
 

10. Pauze met een drankje. 
De pauze laten we deze keer even voorbijgaan omdat we supersnel bezig 
zijn...! 
 

11. Nieuwe commissieleden gezocht.  
De Technische commissie zal vanaf nu bestaan uit Piet Heffty en Peter Vink. 
Donderdagmiddag 17 maart is het Paasbiljart en 24 maart de Klaverjasmiddag.. 
 

12. Jubileumdatum Biljartclub 
Het bestuur is op zoek gegaan naar de startdatum van de biljartclub zodat 
we in de (nabije) toekomst een jubileum kunnen vieren. Het oudste dat er is 
gevonden is een schoolschriftje van de secretaris uit 1974. Uit de inhoud is 
op te maken dat er toen ook al dames lid waren en dat er al 40 leden 
waren(!) Uit de aantekeningen is ook op te maken dat de Biljartclub al vóór 
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1973 is begonnen in het Dienstencentrum aan de Prins Bernhardlaan.  
Deze informatie vinden we toch te summier om daarop onze jubileum datum 
te baseren. Om te beginnen zullen we contact opnemen met Wim van 
Scharenburg van het Museum van Zuilen. 
Door de vergadering wordt enthousiast gereageerd en daaruit komen zeer 
bruikbare tips: Oproep via De Oud Utrechter en op zaterdagmorgen op 
Radio M in de rubriek Servicelijn. Ook gaan we bij de gemeente navragen. 
Wordt uiteraard vervolgt ! 
 

13. Lamellen i.p.v. gordijnen. 
De gordijnen hangen vaak in de weg en maken de biljartzaal erg donker. 
Het bestuur wil overgaan op het (zelf) plaatsen van verticale lamellen 
tussen de ramen in. Er is al een akkoord van de gemeente. 
Joop van der Veer oppert om een subsidie bij het Oranjefonds aan te 
vragen.  
Gezien het mogelijk lange traject van aanvragen en van lang wachten op 
het geld, zien we daar vanaf. De vergadering gaat akkoord met de uitgave 
van ongeveer 250 euro. 
Jos Kamphuis vraagt of de gordijnen dan worden verwijderd, omdat het een 
groot stofnest is.  Antwoord: de gemeente zal de gordijnen zelf verwijderen 
als de lamellen hangen. 
 

14. Rondvraag. 
Voordat we echt met de rondvraag beginnen geeft de voorzitter het woord 
aan Ries Veldhuizen van de Spelletjescommissie. De commissie stelt voor 
om weer eens naar de Chinees te gaan met zoveel mogelijk mensen. Er is 
één voorwaarde; we verdelen het bedrag van de rekening gelijk over de 
mensen die meegaan. Dit gaat gebeuren op 11 maart, dus als je je nog niet 
hebt opgegeven, doe het dan zo snel mogelijk!!!  
Ries zal samen met Peter Bouwhuizen bij de reservering proberen of een 
all-in prijs voordelig kan uitpakken 
Sjaak Vondenhoff vraagt naar de lage kosten ( € 25,=) voor de website. 
Antwoord: we hadden niet op een rekening gerekend en kregen daarom 
over 2015 veel korting. De kosten in 2016 zijn € 125,= excl. BTW. 
Sjaak wijst ook op het tekort van 2015. Gaat dat wel goed in de toekomst? 
Antwoord: Het bestuur maakt zich daarover geen zorgen. Het ene jaar een 
tekort, het andere jaar een plus en dat komt door de lakens. Er is zelfs een 
afspraak uit het verleden dat we het relatief hoge banksaldo fors willen 
verlagen omdat we geen hoge reserve nodig hebben. (Met een jubileum in 
zicht, komt het nu misschien wel van pas….!) 
Peter de Beurs vraagt naar de werking van de stoellift en de afstands-
bediening. Antwoord: volgens Jan Baron is de afstandsbediening niet nodig 
en er is een instructie. Jan en Jos Kamphuis kunnen meer uitleg geven. 
Theo Monincx vraagt of het misschien mogelijk is om een slecht gespeelde, 
maar toch gewonnen wedstrijd  anders dan met 10 punten te belonen. Bv. 
als je meer 50/60 beurten nodig hebt. 
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Na enige discussie over een ieders biljartkwaliteiten meldt Jos dat veruit de 
meeste wedstrijden in ± 30 beurten wordt gespeeld. Mede vanwege de 
lastige administratie daarvan zal dit voorstel niet verder worden onderzocht. 
Jan Brookman vraagt naar de veel lagere begroting voor 2017. 
Antwoord: Dat komt door de lakens. De begroting voor 2017 is nu alleen 
bedoeld om een ‘doorkijkje’ naar dat jaar te geven, maar is zeker geen 
definitieve begroting.  
Hans Valkeneer vraagt zich af of de ramen nog wel gezeemd kunnen 
worden als de lamellen hangen. Ook vraagt hij zich af of verticale lamellen 
wel de juiste keuze is, omdat de zon door de lamellen kan flitsen als er wat 
wind op staat. 
Antwoord: Wim van Rossum neemt het initiatief bij de aanschaf en 
montage. Hij krijgt daarbij de hulp van Peter Vink die ervaring heeft op dit 
gebied. De opmerkingen (ook van Piet van de Hurk over horizontale 
lamellen) zullen worden meegenomen 
Jos Kamphuis wil graag iedereen bedanken die belangstelling heeft getoond 
tijdens zijn langdurige en zware ziekte periode. Ook is hij daarbij 
teleurgesteld in diverse mensen.  
Hennie Beukers vraagt of iedereen wijzigingen in het adres, telefoon-
nummer en e-mailadres aan hem door wil geven. 
Hennie ergert zich er aan dat sommige mensen het nodig vinden om een 
Richtlijnen boekje van de biljartclub te verscheuren omdat ze een 
kladpapiertje nodig hebben…!   Zo’n boekje kost ons € 1,= !  
Dit in de wetenschap dat we met de nodige moeite een factuur van ± 150,= 
voor fotokopieën hebben kunnen tegenhouden. Vanaf nu moeten we wel 
alles gaan betalen! 
Sjaak Vondenhoff vraagt aandacht voor het vele werk dat het bestuur in het 
afgelopen jaar heeft gedaan. Een applaus is hun deel.  
De voorzitter haakt daar op in en vraagt ook applaus voor Jos die ondanks 
alles het toch voor elkaar heeft gekregen om de competitie goed te laten 
verlopen, maar ook voor Ad Siteur ! Ook voor hen een warm applaus. 
 

15. Sluiting. 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inzet en sluit de vergadering.  
 
Secretaris Biljartclub, 
Hennie Beukers. 
Februari 2016. 
 
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:  Jos Kamphuis  06-14369072 
 
 
 
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. 
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