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Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering van de Biljartclub Zuilen. 
Gehouden op vrijdag 15 februari 2019, 13:30 uur.  

  

* Er zijn op dit moment 43 leden plus 10 ‘spelers’ lid van de biljartclub.  
* Aanwezig: 26 leden. 4 leden hebben zich vooraf afgemeld.  
  

1. Opening door de voorzitter.  

De voorzitter heet iedereen welkom. Hij vraagt nog even aandacht voor het 
op tijd betalen van de jaarlijkse bijdrage. Ook pleit hij voor meer aandacht 
voor de (langdurige) zieken; een kaartje, een bezoekje waar dat kan…. 
  

2. Mededelingen en ingekomen stukken.  

 De secretaris meldt dat dit zijn laatste jaar is als secretaris. Vóór de 
ledenvergadering van 2020 moet er een nieuwe zijn. Hennie is bereid de 
nieuwe secretaris volledig in te werken. Meld je aan! 

 Jaarlijkse contractverlenging met de gemeente is weer geregeld. 
 E-mail correspondentie betreffende het parkeren op het schoolplein. 
  

3. Verslag van de Ledenvergadering van 15 februari 2018.  

 Sjaak Vondenhoff vraagt meer duidelijkheid over de 
termen Utrecht, Zuilen en Utrecht (Noord). We spreken af 
dat we (Noord) voortaan weglaten. 

 In het midden van punt 10 ontbreekt het bedrag dat na 
2019 moet staan; nl. 25,= 

 In punt 10 staat ook dat de begroting 2017 wordt goed-
gekeurd. Dat moet natuurlijk 2018 zijn. 

 

4.     Ledenraadpleging 29 maart 2018.  

Omdat na de Ledenvergadering van februari 2018 was gebleken dat de 

kosten voor het vernieuwen van het biljart op dat moment veel lager 

uitkwamen dan waar we in de ledenvergadering van uit waren gegaan, heeft 

het bestuur tijdens het Paasbiljart van 29 maart 2018 een korte 

“Ledenraadpleging” ingelast. (25 aanwezigen.) Omdat er in de 

Ledenvergadering 2 verhogingen waren goedgekeurd op basis van die te 

hoge begroting, stelde het bestuur op 29 maart voor om de verhoging van 

de jaarlijkse bijdrage per 2019 te laten vervallen en het inschrijfgeld voor de 

competitie te verlagen naar 5 euro. 

                      Sinds 1969  

 

  

Biljartclub Zuilen.     

Vorstelijk Complex            

Prinses Beatrixlaan 2, 3554 JK, Utrecht.   
www.biljartclubzuilen.nl     
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Het eerste voorstel werd na enige discussie niet aangenomen waardoor de 
verhoging van de bijdrage in 2019 WEL doorgaat. Het 2e voorstel m.b.t. de 
hoogte van het inschrijfgeld voor de competitie is met grote meerderheid 
aangenomen. 
 

5. Bewonersbeheer Vorstelijk Complex. 

Er zijn problemen met de exploitatie van de Koffiekamer. Hier komt 
binnenkort meer duidelijkheid over. Omdat het iedereen aangaat worden 
hierover enkele vragen gesteld; het is zoals hierboven gesteld en DOCK is 
en blijft de verantwoordelijke.  
(Dinsdag na deze vergadering is er overleg geweest en heeft DOCK aangegeven dat er in 
het Buurthuis GEEN alcohol meer zal worden geschonken. Er is géén vergunning en de 
meeste andere buurthuizen doen al jaren zonder. Wel mogen de groepen zelf bier 
meenemen voor eigen gebruik, maar mogen het NIET verkopen! Daarom zullen wij zelf 
goede afspraken met elkaar moeten maken…..!) 
 Hennie stopt ook als vertegenwoordiger in de BuurtHuisRaad. Iedereen 

kan zich melden; informatie bij Hennie.) 
  

6. Beheer Lief & Leed. (Gerrit van Oostrum). 

De voorzitter overlaadt Gerrit met vele complimenten voor zijn werk met als 
gevolg een welgemeend applaus voor Gerrit. 
  

7. Privacyverklaring biljartclub. 

De verklaring was verplicht in het kader van de nieuwe privacywet. 
Staat nu ook op de website en de leden zonder e-mail hebben de verklaring 
op papier gekregen. Er zijn een aantal leden die de Toestemmingsverklaring 
nog niet hebben ingevuld en ondertekend. Graag aandacht daarvoor! 
Sjaak vertelt in het kort dat we hier écht niet onderuit konden en dat er 
ruim een half jaar aan gewerkt is. (Sjaak kan het weten omdat hij dit zelf ook voor 

een vereniging heeft gedaan. Daarom hebben we ook samengewerkt; bedankt!) 
 

8. Nieuw boekje met Richtlijnen. (zie bijlage) 

In de bijlage bij de agenda van deze vergadering zijn alle te wijzigen punten 
vermeld. Er zijn geen vragen, dus zal het vernieuwde boekje binnenkort aan 
iedereen worden uitgereikt, met het vriendelijk doch dringende verzoek om 
dit boekje te lezen en te bewaren. 
Het lijkt er nl. nu op dat er een aantal leden zijn die het boekje niet meer 
hebben. (Dit is onze “bilartbijbel” ! ) 
 

9. Jubileum Biljartclub in 2019.  

De voorzitter geeft aan dat de Jubileumcommissie uit elkaar is gevallen. Het 
bestuur heeft de Spelletjescommissie bereid gevonden om een Marathon 
Spelletjes middag te organiseren voor ALLE leden. Dat gaat plaatsvinden op 
vrijdagmiddag 19 april van 13:00 tot 16:30 uur. Meer informatie volgt nog, 
maar deze datum moet iedereen echt vrijhouden want het wordt leuk! 
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Op vrijdagmiddag 20 september (17:00 tot ± 21:00 uur) wordt ter afsluiting 
van het Jubileum een feestavond georganiseerd door het bestuur. Ook dit is 
voor ALLE leden en introducees zijn eveneens welkom. (Met een kleine eigen 

bijdrage.) 

 
10. Pauze. 

  

11. Formele bevestiging andere penningmeester.  

Wegens gezondheidsredenen was Wim de Ruig kort na zijn benoeming vorig 
jaar genoodzaakt om de functie van penningmeester weer neer te leggen. 
Gelukkig was Wim van Rossum bereid om opnieuw toe te treden als 
penningmeester. Het bestuur heeft de vrijheid genomen Wim in die functie 
in het bestuur op te nemen zonder vóóraf de leden te raadplegen. Het 
bestuur hoopt dat de leden nu formeel akkoord kunnen gaan met Wim van 
Rossum als penningmeester. Dit voorstel wordt met een luid applaus 
geaccepteerd. Wim bedankt Wim voor zijn inspanningen. 
 

12. Kascommissie: toelichting en Verklaring Kascommissie. 

De kascommissie (Sjaak Vondenhoff en Piet Heffty) heeft geen bezwaar 

tegen het goedkeuren van de cijfers over 2018. Na het voorlezen van de 

verklaring Kascommissie wordt de Kascommissie bedankt voor het werk. 

De volledige verklaring van de Kascommissie is voor iedereen bij het bestuur 

ter inzage.  
 

13. Goedkeuren financieel overzicht 2018. (zie bijlage) 

De penningmeester geeft een toelichting op enkele posten van het overzicht. 

Het financiële overzicht 2018 wordt door de vergadering goedgekeurd en de 

penningmeester wordt daarmee decharge verleend.  
Enkele kengetallen uit dat goedgekeurde financiële overzicht: 

Inkomsten: 3.052,97: Uitgaven: 2.145,29: Saldo Bank: 597,61 en saldo Spaarrekening: 4.451,02. 

Reservering voor Jubileum: 3.056,13.  
 

14. Goedkeuren begroting 2019. (zie bijlage) 

De penningmeester geeft een toelichting bij enkele posten en benadrukt dat 

de sponsorgelden voor 2019 nog niet zeker zijn. 

Nu wordt gevraagd waarom er in 2018 geen verloting is geweest, terwijl dat 

wel was aangekondigd. Antwoord: het is héél veel werk geweest van één 

man en er was erg veel kritiek op de prijzen. Daar had ondergetekende geen 

zin meer in! 
Enkele herkenbare cijfers uit de goedgekeurde begroting voor 2019. 
Inkomsten, 2625: Uitgaven,2490: aantal leden: 45 / 10.) 

 

15. Nieuw lid Kascommissie. 

Piet Heffty is nu aftredend en Margreet Plomp heeft zich vorig jaar bereid 

verklaard om zitting te nemen in de Kascommissie.  

Daar gaat de vergadering mee akkoord. 
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Omdat de leden van de Kascommissie rouleren, meldt Jan Both zich nu al 

vast om in 2020 Sjaak op te volgen. Klasse! 

Piet wordt bedankt voor zijn inzet en hij maakt gelijk gebruik van de 

mogelijkheid om voor te stellen dat de leden van de Kascommissie niet 

alleen vlak voor de vergadering bij de financiën worden betrokken. 

De penningmeester neemt dit ter harte en zal in het komende jaar 1 of 2 

keer tussentijds overleg plegen met de Kascommissie. 
 

16. Competitie / Vaststellen Clubkampioen. (zie bijlage) 

Dit onderwerp zorgt voor veel discussie maar ook voor veel nieuwe 

voorstellen. De leden vinden het belangrijk dat de kampioen in beide 

competitiedelen zijn/haar kunde heeft laten zien. Het idee van een finale 

middag vindt iedereen leuk, dus wordt met grote meerderheid besloten om 

in december kruisfinales te spelen tussen de eerste 4 spelers van de 

competitie die 2 delen hebben meegedaan. 
 

17. Rondvraag. 

Rob Trompert vraagt of het mogelijk is om méér sponsoren te krijgen. 
Iedereen mag een nieuwe sponsor aandragen; nu zijn het 3 leden die een 
sponsor hebben binnengehaald. Dat mag dus méér, méér, méér….! 
Dit zijn nu onze sponsoren:  

          
 

Piet van der Hurk wil nog eens benadrukken dat competitiespelers moeten 
afbellen als ze verhinderd zijn. Ook wil hij zich graag goed kunnen 
concentreren tijdens een wedstrijd. Het hoeft niet muisstil te zijn, maar hij 
vraagt om daar wel rekening mee te houden en rustig te praten. 
Ries Veldhuizen vindt daarentegen dat het niet altijd maar stil hoeft te zijn. 
Conclusie: Eigenlijk is het bij ons nooit stil en dat hoeft ook niet perse. Vaak 
staat ook de radio aan. Gezelligheid is ook van belang…. 
Ries vraagt ook waarom de vergadering ineens op een vrijdag is gepland. 
Antwoord: op verzoek van enkele spelers die nooit op vrijdag kunnen. 
Theo Monincx ziet graag dat de wedstrijdpunten weer worden afgerond op 1 
cijfer achter de komma. Het computerprogramma kan dat nu wel aan. Na 
stemming blijken er maar enkele handen de lucht in te gaan voor dit 
voorstel. Alles blijft dus bij het oude. 
Cor Hagen stelt het probleem van de “Verboden zone” aan de orde. De 
meeste leden willen dat de lijnen in de hoek altijd aanwezig zijn en dat de 
spelregel over de verboden zone in het nieuwe boekje komt te staan. 
Wim de Ruig vraagt, in aansluiting op het voorgaande, of de arbiters beter 
willen te letten op “biljardé”. (Dat is het doordrukken of het stoten van een 
bal die vast ligt anders dan d.m.v. massé of piqué.) 
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Peter de Beurs vraagt waarom er geen slot op de koelkast zit. Antwoord: er 
wordt gezorgd dat de koelkast in het weekend leeg is. 
(In het weekend ná de vergadering wordt dit antwoord gelijk onderuit gehaald; er was 
bier en onverlaten hebben in het weekend 6 biertjes illegaal genuttigd! Omdat we 
voortaan zelf voor bier zouden kunnen gaan zorgen, zal er dus toch een slot op de 
koelkast komen!) 
 

18. Sluiting.  

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

 

 
Secretaris Biljartclub,  

Hennie Beukers.  

Februari 2019.  
  

 

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:    Hennie Beukers, Nijenrodelaan 97, 3554 TZ Utrecht, 030-2431673  
Penningmeester:  Wim van Rossum 06-22204665.  

(ING Bankrekening:  NL76 INGB 0662 931 475, t.n.v. W. van 

Rossum.)  
Wedstrijdleider:  Gerrit van Oostrum  06-33372922  

 


