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

Opening:
e
Rond acht uur opent de voorzitter de 1 ledenvergadering van dit seizoen en heet allen van harte
welkom. Hij excuseert zich voor het (te) kleine zaaltje en verzoekt iedereen zoveel mogelijk het
roken achterwege te laten.

2.

Huldiging jubilarissen:
De bijeenkomst wordt echt gestart met het huldigen van de jubilarissen die onze bond ook dit jaar
weer rijk is.
De jubilarissen zijn:
40 jaar lid:
J. Nollen
BV De Bobo’s
H. vd Udenhout
BV A.L.M.
25 jaar lid:
A. Martens
BV De Kras
verlate huldiging wegens vakantie vorig jaar
A. van Spaandonk BV De Bobo’s
P. Schoots
BV Excelsior
Beiden helaas afwezig
W. van Delft

BV O.N.A.

Alle jubilarissen worden geprezen als zijnde pijlers voor hun verenigingen en de DBB. Na het
opspelden van de gouden en zilveren bondsspelden en het overhandigen van de bloemen wordt
iedereen in de gelegenheid gesteld de jubilarissen te feliciteren. De voorzitter maakt van de
gelegenheid gebruikt om een rondje namens de DBB te bestellen voor alle aanwezigen
3.

Verslag vorige vergadering d.d10 oktober 2000:
Het verslag is kennelijk niet rondgestuurd zodat er logischerwijs ook geen op- of aanmerkingen
zijn.
Samen met het verslag van deze vergadering zal het verslag van 10-10-2000 worden afgedrukt in
de eerstvolgende Biljarter.

4.

Mededelingen:
De Gouden Leeuw
T. Oerlemans
Penningmeester
Julianastraat 96
P. Siemons
Secretaris
Akkermanstraat 11
e
Teamleider 2 team
e
T. Oerlemans
vergeten op te nemen,
2 team,

Tel. 0162 321324
Tel. 0162 320902
0,98

29

BC Verderop
P. van Dongen
Secretaris en teamleider
Van Liederkerkestraat 64
4901 KT Oosterhout
0162437418
J. Klijn

moy. 1,5836

car. 48

De Koude Tap
A. Timmermans

per abuis 1 team  2 team

De Valk
N. vd Kerkhof

1,5283

V.T.C.
E. Prins

nieuwe speler

e

1,6466

e

46

i.p.v. 1,9600

59

49

D.B.B. Bokaal
De finale zal niet plaatsvinden op 8 februari 2002 maar op een nader te bepalen andere datum.
Redactie-adres:
Kardinaal van Rossumstraat 34a
5.

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

6.

Jaarverslag Penningmeester:
De penningmeester heeft voor iedere vereniging een financieel overzicht klaar gelegd . Gevraagd
wordt waarom het D.J.B. geen donatie heeft gehad. De penningmeester verwijst naar de
uitzonderlijk hoge post ‘onvoorziene kosten’ en legt uit dat door omstandigheden de D.B.B. een
huurachterstand van het D.J.B. heeft voldaan en dit al deels heeft ingelopen door de donatie over
het afgelopen jaar in te houden.

7.

Verslag kascontrolecommissie:
De kascontrolecommissie, bestaande uit Toon Verbunt en Peter Dingemans heeft op 27
augustus 2001 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 waarvoor een compliment aan de
penningmeester op zijn plaats lijkt.
Aan de vergadering, bijeen op 28 augustus 2001, stellen zij dan ook voor de penningmeester
decharge te verlenen, hetgeen gebeurt.

8.

Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie:
De heer Toon Verbunt is aftredend, voor hem in de plaats biedt zich aan de heer Marcel
Breedveld van biljart vereniging ‘t Vaartje.

9.

Jaarverslag wedstrijdleider:
In de commotie rond de start van de vergadering is de wedstrijdleider zijn verslag uit het oog
verloren. Hij belooft ervoor te zorgen dat het verslag integraal in de eerstkomende Biljarter zal
worden afgedrukt.

10. Uitreiking Koos Mouthaan wisselbeker en de Jan Damen wisselbeker.
De Koos Mouthaan beker wordt gewonnen door De Valk 3
De Jan Damen beker wordt gewonnen door V.O.O.1
11. Bestuursverkiezing:
Adri Kouwenberg is aftredend en herkiesbaar. Hans Oerlemans is aftredend en heeft te kennen
gegeven niet herkiesbaar te zijn. De BC Ennog5 heeft haar lid Tom Mijnders kandidaat gesteld
voor het bestuur van de D.B.B.
Alle kandidaten worden bij acclamatie ge- c.q. herkozen.
12. Afrekening penningmeester:
Ook deze keer hoeven er geen boetes te worden geïnd.
13. Overleden leden.
Inmiddels is ons ter ore gekomen dat we wel degelijk een ons ontvallen lid hebben te herdenken.
Het betreft D. Hendriks van BV A.L.M. die in het voorjaar, kort na de huldiging tot kampioen libre,
is overleden.
Staande neemt de vergadering enige tijd stilte in acht om ons lid te herdenken.
14. Rondvraag:
Voor de rondvraag gevent zich op:
Marcel Breedveld
’t Vaartje
Wout Dirven
Aurora
Dre Nooten
De Kras
Marcel Breedveld:
Heeft een vraag over de invallerbepaling die de wedstrijdleider, onder verwijzing naar onze
reglementen, nog eens haarfijn uit de doeken doet.
Ook een vraag naar het spelen in klassen zonder handicap wordt beantwoord door te verwijzen
naar het feit dat de ledenvergadering vaststeld he er in de D.B.B. wordt gespeeld.
Wout Dirven:
Waarom moeten we nog steeds tellijsten inleveren voor ‘nieuwe’ spelers.
Antw. Bewijsmateriaal bij eventuele vragen aan de wedstrijdleider
Dre Nooten:
Stelt voor om bij onvoldoende copy voor een complete Biljarter een soort nieuwsbrief uit te geven.
(Bestuur neemt voorstel in overweging)
Stelt voor om jubilarissen persoonlijk uit te nodigen en niet via de verenigingssecretariaten.
Antw. Het is altijd al via de secretariaten gebeurt. In veel gevallen was de verrassing voor de
jubilaris des te groter.
15. Sluiting:
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en wenst iedereen een sportief seizoen
toe.

