Afwezig met kennisgeving:
Bestuur:
Hans Oerlemans
Afwezig zonder kennisgeving:
Verenigingen:
BV De Keu
1.

Opening:
Rond de klok van achten opent de voorzitter de vergadering en heet allen van harte welkom.

2.

Huldiging jubilarissen:
De huldiging van de jubilarissen wordt naar voren gehaald omdat een van de feestvarkens,
gekluisterd aan een rolstoel, niet in staat is de vergaderlocatie, een zaal op de eerste verdieping,
te bereiken.
Massaal vertrekken alle aanwezigen naar de begane grond waar de voorzitter in welgekozen de
jubilarissen huldigt. Met name het feit dat een tweetal leden reeds meer dan 40 jaar lid is wordt
uitgebreid belicht.
De jubilarissen zijn:
40 jaar lid:
C. van Dongen
BV De Kras
L. Heijmans
BV De Kras
25 jaar lid:
A. Martens
BV De Kras
A. Nooten
BV De Kras
B. van Veldhoven BV Euphonia
F. vd Vlist
BV Euphonia
R. vd Vlist
BV Euphonia
C. de Jong
BV O.N.A.
P. de Kok
BV O.N.A.
F. Kemmeren
BV ’t Vaartje
A. Smulders
BV ’t Vaartje
C. Veth
BV V.O.O.
Na de huldiging gaan allen weer naar boven teneinde de vergadering voort te zetten.

3.

Herdenking overleden leden:
In enkele sobere woorden memoreert de voorzitter Johan Gennessen, lid van BV ’t Vaartje.
Staande neemt de vergadering een ogenblik stilte in acht.

4.

Verslag vorige vergadering d.d. 7 september 1999:
Op het verslag zijn geen op- of aanmerkingen

5.

Mededelingen:
De P.K. libre worden gehouden in de week van 13 november. De dan geplande
competitiewedstrijden verschuiven naar de week van 22 januari 2001.
Het P.K. driebanden is wegens te weinig deelnemers door BV ’t Vaartje teruggegeven aan het
bestuur. Staande de vergadering geeft H. vd Sanden van BV Excelsior aan dat mogelijkerwijs de
verenigingen thuis bij Biljartcentrum Achterberg de organisatie zullen overnemen. Het bestuur zal
hierover op korte termijn worden ingelicht.
De loting voor de tweede ronde van de .B.B. Bokaal, 28 december a.s. wordt verricht. De uitslag is
als volgt:
De Herberg 3
De Valk 2
’t Vaartje 1 De Herberg 4
BC Ennog5
BC ‘94
’t Vaartje 4 De Herberg 2
De Bobo’s ’t Vaartje 2
BV Euphonia
’t Vaartje 7
A.L.M.
De Koude Tap
Kên Nêt
De Gouden Keu
In het competitieboek zitten toch nog een aantal foutjes:
Teamleiders:

De Herberg 2
De Herberg 4

T. de Leeuw
P. Pijnenburg,

Nooit Volleerd 3

A. Snoeren

Tel. Nr. 318417

De Koude Tap

J. Nieuwenhuizen

Tel.nr. mobiel: 06 15525150

Competitie:
Achterberg
Nooit Volleerd

Tel.nr. mobiel: 06 54246038
Julianastraat 3, tel. 322335

toevoegen aan eerste team
A. Siemons
1,9599 59 car.
toevoegen aan eerste team
A. Verbunt
1,6997 51 car.

6.

Jaarverslag secretaris:
De secretaris leest het verslag over het afgelopen seizoen voor. Hierop zijn geen op- of
aanmerkingen. Het gehele verslag zal worden afgedrukt in de eerstkomende Biljarter

7.

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

8.

Verslag kascontrolecommissie:
De kascontrolecommissie, bestaande uit Wout van Delft en Toon Verbunt heeft 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.
Aan de vergadering, bijeen op 10 oktober 2000, willen wij voorstellen de penningmeester
decharge te verlenen hetgeen gebeurt

9.

Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie:
De heer Wout van Delft is aftredend, voor hem in de plaats biedt zich aan de heer Peter
Dingemans van biljart vereniging De Herberg.

10. Jaarverslag wedstrijdleider:
De wedstrijdleider leest een kort verslag voor van het afgelopen seizoen.
Daarbij worden diverse kampioenen nogmaals gefeliciteerd.
11. Uitreiking Koos Mouthaan wisselbeker en de Jan Damen wisselbeker.
De Koos Mouthaan beker wordt gewonnen door Achterberg 1
De Jan Damen beker wordt gewonnen door De Bobo’s
12. Bestuursverkiezing:
Piet van Dongen, Hans van Deurzen en Corné van Beijsterveld zijn aftredend en herkiesbaar.
Zowel Hans van Deurzen als Piet van Dongen geven aan zeker geen hele periode meer vol te
willen maken. De een vanwege drukke werkzaamheden, de ander vanwege het feit dat hij het juist
rustiger aan wil gaan doen. Alle verenigingen worden daarom verzocht binnen hun gelederen te
zoeken naar capabele mensen die toe willen treden tot het bestuur van de D.B.B.
Alle kandidaten worden bij acclamatie herkozen.
13. Afrekening penningmeester:
Een uniek feit doet zich voor; op deze vergadering hoeven geen boetes te worden geïnd.
14. Rondvraag:
Voor de rondvraag geeft zich op: P. Dingemans BV De Herberg
P. Dingemans
geeft nog enkele kleine wijzigingen door voor het competitieboek
15. Sluiting:

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

Hierna wordt begonnen met de inschrijving voor de PK Libre.

