
Biljartclub DC Zuilen/Ledenvergadering 2013. Pagina 1 
 

BILJARTCLUB  Zuilen 
 

Prinses Beatrixlaan 2 
UTRECHT. Tel. 030-2442110 
 
 
 

Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering van de Biljartclub Zuilen. 
Gehouden op donderdag 7 februari 2013, 13:30 uur. 

 
* Er zijn op dit moment 39 leden plus 10 ‘spelers’. Aanwezig zijn 28 leden. 
* 2 leden hebben zich afgemeld en van 3 leden weten we dat ze ziek zijn.  
* 6 leden zijn afwezig. 

 
1. Opening door de voorzitter. 

De voorzitter, Jos Kamphuis, opent de vergadering en heet iedereen van 
harte welkom. Op verzoek van de voorzitter staan we één minuut stil bij de 
(oud)leden die het afgelopen jaar zijn overleden: Frans Brouwer, Mario 
Caruso en Gerrit van der Rijst. 
 

2. Aanvulling agenda en inventarisatie rondvraag. 
Er worden geen aanvullingen op de agenda voorgesteld. 
Voor de rondvraag worden op dit moment 3 namen genoteerd. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
*  Het bestuur heeft aan Portes voorgesteld om een EHBO/BHV clubje op te 
richten. Omdat er altijd veel ouderen in het gebouw aanwezig zijn, kan het 
van groot belang zijn dat er een aantal mensen beschikbaar zijn die evt. 
directe hulp, c.q. ondersteuning kunnen verlenen bij ongelukken of als er 
mensen onwel worden. Portes biedt gratis een 2 daagse opleiding aan. Jos 
en Albert zullen die opleiding volgen. Er blijken onder de biljarters meer 
EHBO’ers te zijn, dus als je ook mee wilt doen; geef je dan NU op bij Jos!! 
*  Er is een kerstkaart van de familie Danen binnengekomen en 3 
overlijdensberichten. Vlak voor de vergadering ontving het bestuur nog een 
verrassend ingekomen stuk; nl. een ingelijst portret van onze ‘doorsnee’ 
biljarter. Deze zal een mooi plaatsje in onze eregalerij krijgen. 
 

4. Verslag van de Ledenvergadering van 2 februari 2012.  
Er zijn geen vragen of op- of aanmerkingen op het verslag. Daarmee is het 
verslag van vorig jaar goedgekeurd. 
 

5. Beheer Lief & Leed. (Ad Siteur). 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. De voorzitter bedankt Ad voor het 
vele goede werk dat hij heeft verricht. Ad ontvangt nog een kleine attentie. 
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6. Kascommissie: decharge penningmeester. 
Kees Gijsen geeft, mede namens Theo Monincx, een korte toelichting op 
hetgeen de Kascommissie heeft gedaan; “….alles zag er goed uit”.  
Hij effent daarmee de weg om bij het volgende agendapunt de jaarcijfers 
goed te keuren. 
 

7. Goedkeuren financieel overzicht over 2012. 
De penningmeester geeft enkele toelichtingen op het financiële overzicht 
van 2012. Er is in 2012 behoorlijk wat méér klokkengeld binnengekomen 
dan in 2011, waardoor we toch een positief saldo overhouden. 
Daarna wordt het financiële overzicht 2012 door de vergadering goedgekeurd. 

Enkele herkenbare cijfers uit dat goedgekeurde overzicht:  
Inkomsten:     € 2.052,45. 
Uitgaven:     € 1.946,66. 
Saldo Girorekening per 31-12-2012:  €    168,33. 
Saldo Plusrekening per 31-12-2012:  € 2.083,85. 

 
8. Goedkeuren begroting 2013. 

Chris Hoeppe vraagt of we door zelf mee te werken aan het vervangen van 
de lakens de kosten daarvan kunnen drukken.  
Dat is het afgelopen jaar wel een beetje gebeurd, maar er blijkt toch wel 
speciaal gereedschap voor nodig te zijn. Bij de volgende vervanging in 
augustus zullen we vragen wat we zelf kunnen doen en hoeveel korting ons 
dat oplevert. 
Piet van den Hurk vraagt naar de cijfers voor 2014 en 2015. 
Die cijfers zijn alleen maar bedoeld als een indicatie voor de komende jaren. 
Jan Danen vraagt of we hier nog wel zitten in 2015…. 
Dat weet niemand. In augustus gaat Portes samen met andere instanties en 
dan komt het beheer van het gebouw weer bij de gemeente te liggen. Wat 
dat allemaal teweeg brengt kunnen we nu nog niet voorspellen. Het bestuur 
houdt wel rekening met wijzigingen en zal daar gepast op reageren. 
Piet Heffty vraagt waarom de oudste ballen steeds maar weer worden 
doorgeschoven naar het eerste biljart. 
Daar zat geen speciale bedoeling achter. De volgende keer gaan de 
nieuwere ballen naar dat biljart. 
Ook vraagt Piet om nieuw materiaal voor de ballenpoetsmachine.  
Dat zal worden geregeld en daarna zal Piet de machine toch achter slot en 
grendel zetten, omdat er steeds verkeerd mee om wordt gegaan. 
Vervolgens wordt de begroting 2013 met algemene stemmen goedgekeurd. 

Enkele herkenbare cijfers uit de begroting 2013:  
Totaal uitgaven: € 2.080,= 
Totaal inkomsten: € 1.880,= 
Eindsaldo 2013: €    200,= tekort. 

 
9.  Voordracht nieuw lid Kascommissie. 

Theo Monincx heeft aangegeven om privé redenen te stoppen met de 
Kascommissie. De penningmeester vraagt of er leden zijn die zijn plaats 
willen overnemen. Piet Heffty en Peter Bouwhuizen melden zich. Omdat Piet 
ook al druk is met de materialen, wordt Peter voorgesteld als nieuw lid van 
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de Kascommissie. De vergadering gaat hiermee akkoord. Piet Heffty staat 
genoteerd als reserve. 
 

10.Pauze voor de koffie. 
 

11.Nieuwe Libre competitie.  
a. Op 5 april 2012 hebben we vóór het Paasbiljart met de aanwezige leden 
goedgekeurd dat we vanaf 2013 de Libre competitie gelijk zullen laten lopen 
aan het kalenderjaar. Deze beslissing wordt nu bekrachtigd. 
b.  Eind 2012 is er een enquête gehouden waarbij werd gevraagd of de 
leden een nieuwe opzet van de Libre competitie wilden. De competitie is 
inmiddels al gestart volgens voorstel A, maar de uitslag moet nog wel in 
deze vergadering worden vastgelegd. 
Voorstel A: alle competitie spelers spelen tegen elkaar, dus er is geen poule 
indeling meer: 16 stemmen. 
Voorstel B: wel 2 poules, maar met aan het einde kruisfinales met de besten 
van de poules om zo een ‘clubkampioen’ te bepalen: 4 stemmen. 
Voorstel C: alles laten zoals het is: 1 stem. 
c.  Tijdens het Kerstbiljart hebben we met de aanwezige leden goedgekeurd 
dat nieuwe leden, qua moyenne, als volgt worden ingedeeld: 
Ze spelen 3 “vrije” wedstrijden en op basis daarvan wordt het voorlopige 
moyenne bepaald. Na 5 competitiewedstrijden wordt gekeken of dat 
gemiddelde klopt; zo niet dan volgt een aanpassing van het gemiddelde. 
d.  Het bestuur stelt voor om het verbod op pikeren en masseren tijdelijk 
op te heffen. Bij het vervangen van de lakens in augustus zal worden 
bekeken welke gevolgen dit heeft gehad voor de lakens. 
Na discussies van biljart technische aard, wordt het voorstel aangenomen. 
 

In het Libre is er een zgn. “Verboden Zone” in de 4 hoeken van het biljart. 
Daar mag je officieel niet meer dan 1 carambole maken en daarna moet dan 
1 van de aanspeelballen eruit worden gespeeld. Deze regels gaan we niet 
invoeren, maar omdat er toch steeds meer spelers zijn die daar met 2 
vastgezette ballen veel caramboles zouden kunnen maken, doen we een 
beroep op een ieder om daar geen ‘misbruik’ van te maken. 
e.  Bovenstaande wijzigingen kunnen vanaf nu worden beschouwd als 
nieuwe richtlijnen en zullen in een eerstvolgende uitgave van het boekje 
met Richtlijnen worden verwerkt. 
 

Er volgt nog een hele discussie over de gevolgen van het niet op komen 
dagen voor een wedstrijd. In het boekje met Richtlijnen is duidelijk 
aangegeven wat de sancties zijn en daar wordt in principe niet van 
afgeweken. Wel wordt benadrukt dat er soms wel eens begrijpelijke redenen 
kunnen zijn waarom iemand er niet is. Een aantal van ons hebben al een 
respectabele leeftijd bereikt en op een gegeven moment kan het ieder van 
ons ook overkomen. 
 

12.Rondvraag. 
Jan Danen constateert dat er bij zgn. ‘mindere’ wedstrijden soms erg weinig 
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publiek overblijft. Hij vindt dat niet leuk voor de spelers en het is ook nog 
eens minder gezellig….!  
Men is het over het algemeen hier wel mee eens, maar we kunnen niemand 
verplichten te blijven. Desondanks is dit iets om in gedachte te houden.  
Piet van den Hurk vraagt of echt iedereen die hier binnenloopt kan gaan 
biljarten. 
Ja, dat kan, want het biljart is niet exclusief van ons, maar van Portes. Als 
biljartclub zijn we niet de baas over de ruimte. Als iemand vaker komt dan 
wordt hij door bestuursleden wel aangesproken om in alle redelijkheid voor 
te stellen evt. lid van de club te worden. 

Chris Hoeppe complimenteert het bestuur voor het vele werk dat ze verricht. 
Jan Danen sluit zich daarbij aan en betrekt daar ook de inspanningen van Ad 
Siteur bij. 
Het bestuur stelt deze complimenten zeer op prijs; daar kunnen we weer 
mee verder…. 
Ad Siteur vraagt dringend aandacht voor het nette gebruik van het toilet… 
er zijn te veel druppelaars onder ons….! Als je niet goed meer kan mikken, 
ga dan zitten! 
Joop van der Veer vraagt waarom er bij de uitvaart van Frans Brouwer geen 
bloemen van de biljartclub waren. Hij was vanaf 2012 weliswaar geen lid 
meer, maar was al wel 20 jaar lid geweest.  
Er ontstaat een emotionele discussie, hetgeen aangeeft hoe gevoelig dit 
onderwerp ligt.  
Dit had mogelijk anders gemoeten. Frans heeft wel andere blijken van 
belangstelling gehad gedurende zijn ziekteperiode. Het bestuur zal dit in de 
eerstvolgende bestuursvergadering bespreken. 
Sjaak Vondenhoff vult het antwoord op de vraag van Piet van den Hurk aan 
met de opmerking dat de biljarts en dus ook de lakens eigendom van Portes 
zijn. Mocht er dus iets gebeuren in de tijd waarin er geen enkel toezicht is 
vanuit de biljartclub (dus niet alleen de bestuursleden…) dan is Portes 
verantwoordelijk. 
(Noot secr.: meestal is de biljartzaal ’s avonds op slot.)  
 

13.Sluiting en daarna een drankje. 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn enthousiaste inbreng en sluit de 
vergadering.  
 
Secretaris Biljartclub, 
Hennie Beukers. 
Februari 2013. 
 
 
Samenstelling Bestuur biljartclub: 
Voorzitter:   Jos Kamphuis.  06-14369072 
Secretaris:  Hennie Beukers, Nijenrodelaan 97, 3554 TZ Utrecht, 030-2431673 
Penningmeester: Wim van Rossum (ING bankrekening: 1046857, t.n.v. WJG van Rossum) 
Wedstrijdleider:  Albert Rijnbergen  06-44553800 
 


