
Afwezig met kennisgeving: 

Bestuur:              Adri Kouwenberg 

Afwezig zonder kennisgeving: 

Verenigingen:   B.V. Ennog 5 

                            B.V. de Keu 

                            B.V. ‘d Ouwe Sok       

 

Opening: 

Rond acht uur opent de voorzitter de vergadering en heet allen welkom. 

 

Verslag vorige vergadering: 

Het verslag van de vorige vergadering is nog niet in het bezit van de leden. 

De voorzitter leest dit verslag voor aan de vergadering. 

Na voorlezing zijn er geen op – of aanmerkingen aan dit verslag. 

 

Mededelingen: 

Frans Hogeland heeft te kennen gegeven dat hij zijn bestuursfunctie om gezondheidsredenen direct  neerlegt. 

Het bestuur is van mening om Frans thuis te gaan bedanken voor zijn jarenlange inzet.  

 

De ledenvergaderingen 23-11-1999 en 09-05-2000 tegelijk te laten vallen met een inschrijving en wel op 14-12-

1999  samen met het inschrijven van driebanden en extra libre kompetitie en 20-06-2000 tegelijk met het 

inschrijven voor het nieuwe seizoen. 

 

In de uit te reiken biljarter staat het programma van het bandstoten dat begint a.s. vrijdag 17 september; excuses 

voor de late berichtgeving. B.V. de Valk heeft e.e.a. ruim op tijd bij het bestuur aangeleverd. 

 

De enquête van T. Mijnders over P.K. libre zit er aan te komen. 

 

Jaarverslag secretaris: 

Bij afwezigheid van de secretaris leest de voorzitter het verslag voor van het afgelopen seizoen. Hierop zijn geen 

op-of aanmerkingen. 

Het gehele verslag zal worden afgedrukt in de eerst volgende Biljarter. 

 

Jaarverslag Penningmeester: 

De penningmeester heeft voor iedere vereniging een financieel overzicht klaar gelegd . Hierop zijn geen op – of 

aanmerkingen. 

 

Verslag kascontrolecommissie: 

Op 30 augustus hebben Christ van de Linden en Wout van Delft ten huize van de penningmeester de heer Corne 

van Beijsterveld de boekhouding van de 

Dongense Biljart Bond gecontroleerd. 

 

De kasbescheiden, almede de bankbescheiden werden uitgeplozen. Fouten werden er niet ontdekt. Alles was zeer 

overzichtelijk en duidelijk bijgehouden. 

Wij willen daarom de heer van Beijsterveld  een compliment geven voor zijn werkzaamheden van het afgelopen 

jaar. Aan de vergadering, bijeen op 7 september 1999, willen wij voorstellen de penningmeester decharge te 

verlenen. 

 

Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie: 

De heer Christ van de Linden is aftredend, voor hem in de plaats biedt zich aan  

de heer Toon Verbunt van biljart vereniging Nooit Volleerd. 

 

Jaarverslag wedstrijdleider: 

De wedstrijdleider leest een kort verslag voor van het afgelopen seizoen. 

Daarbij worden diverse kampioenen nogmaals gefeliciteerd. 

De D.B.B. bokaal werd dit jaar in een prachtige en feestelijke finale gewonnen 

door de BOBO’S.  

 

Uitreiking Koos Mouthaan wisselbeker en de Jan Damen wisselbeker. 

De Koos Mouthaan beker wordt gewonnen door EXCELSIOR 2 



De Jan Damen beker wordt gewonnen door V.O.O. 2 

 

In het grote gele boek staat dat de finale wedstrijden P.K. libre worden gespeeld in de week van 24 februari 

2000. Dit is onjuist, dit moet zijn  24 januari 2000.  

 

Bestuursverkiezing: 

Het bestuur  heeft een brief ontvangen van B.V. Nooit Volleerd dat zij   

Mevr. J. Slatman op haar verzoek kandidaat willen stellen voor het bestuur van de Dongense  Biljart Bond. 

 

Er wordt hierover schriftelijk gestemd op de vergadering en Mevr. J. Slatman wordt met algehele stemmen 

aangenomen. 

 

Afrekening penningmeester: 

Boetes worden geïnd en de verenigingen worden in de gelegenheid gesteld om telboeken te kopen. 

 

Loting tweede ronde D.B.B. bokaal: 

De loting wordt verricht door diverse leden aanwezig op de vergadering. De wedstrijden zullen worden gespeeld 

in de week van 6 december. 

De loting zal worden afgedrukt in de eerstvolgende biljarter. 

 

Rondvraag: 

Voor de rondvraag geven zich op: 

Dhr. Willemse         Euphonia 

Dhr v/d Sande        Excelsior 

Dhr. Sprangers       Gouden Leeuw 

Dhr. Jolie                 Koplopers 

 

Dhr. Willemse 

B.V. Euphonia heeft problemen met een vijftal op de benen te krijgen op dinsdagavond. Kan hier in de toekomst 

geen rekening mee gehouden worden. 

 

Drie teams spelen op de zelfde tafel in de zelfde klasse. Het laagste team dat in die klasse speelt moet volgens 

het reglement op dinsdagavond spelen. 

 

Dhr v/d Sande:     

Excelsior 2 wil de thuiswedstrijden niet op maandag spelen maar op donderavond. 

 

Het bestuur overlegt even en de wedstrijdleider kijkt even of dit mogelijk is. Het bestuur heeft hier geen 

problemen mee, maar Excelsior moet zelf het een en ander regelen met de tegenstanders.  

 

Dhr. Sprangers: 

De kompetitieboeken zijn dit jaar in de Gouden Leeuw bezorgt en waarom niet bij het secretariaat. 

 

Omdat A. Kouwenberg met vakantie was en er geen lijst beschikbaar was waar het een en ander bezorgt moest 

worden  heeft het bestuur besloten om eenmalig de boeken af te leveren bij alle speellokalen. 

 

Dhr. Jolie 

Kan het niet geregeld worden bij vijftig jaar lidmaatschap van de Dongense Biljart Bond dat die personen geen 

contributie meer hoeven af te dragen aan de D.B.B. 

 

Het bestuur komt hier de volgende vergadering op terug. 

 

Sluiting: 

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en wenst iedereen een sportief seizoen toe. 

 


