
Verslag jaarvergadering D.B.B. 27 augustus 2002 bij VTC  

Afwezig met kennisgeving: 

Bestuur: Hans van Deurzen 

Afwezig zonder kennisgeving: 

Verenigingen: BV De Keu, De Bobo‟s en BC „94 

 

1. Opening: 

Rond acht uur opent de secretaris de 1e ledenvergadering van dit seizoen en heet allen van harte 

welkom. Hij excuseert de voorzitter die op dit moment van een welverdiende vakantie geniet. 

 

2. Herdenking overleden leden: 

In een sobere typering worden de ons ontvallen leden Herman (Manus) van der Sanden van BV Euphonia 

en Faan Schellekens van BV De Gouden Leeuw herdacht, evenals de maandag 26 augustus 2002 

plotseling overleden Stefan Ansems, lid van BV De Herberg. 

 

3. Huldiging jubilarissen: 

Evenals in het leven, ligt ook binnen onze biljartgemeenschap verdriet en vreugde dicht bij elkaar. Zoals 

inmiddels traditie beginnen we het seizoen met het huldigen van jubilarissen. 

Ook dit jaar zijn er weer een aantal feestvarkens, te weten: 

40 jaar lid: 

A. de Hoogh BV De Gouden Leeuw 

 

25 jaar lid: 

W. Martens BV De Kras  

 

P. Sprangers BV O.N.A. 

A. Timmermans BV „t Vaartje 

T. Diepstraten BV V.O.O. 

 

De laatste drie moesten helaas wegens vakantie en werkzaamheden verstek laten gaan.  

 

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 

 

4. Verslag vorige vergadering d.d. 28 augustus 2001: 

Het verslag is gepubliceerd in de eerste Biljarter van het afgelopen seizoen. 

Op het verslag zijn geen op of aanmerkingen. 

 

5. Mededelingen: 

Zoals elk jaar zitten er dit jaar ook weer enkele foutjes in het uitgegeven competitieboek.  

De heer H. Rams staat in de moyennelijst zowel bij A.L.M. als bij De Gouden Leeuw vermeld. Hij komt 

echter alleen uit voor De Gouden Leeuw. 

 

De aanvangstijd van de eerste klasse is 19.30u en niet zoals abusievelijk vermeld 19.00u. 

 

Vijfde klasse: 

19 sept. 2002 MP2000 – V.O.O. 4 i.p.v. MP2000 – Vaartje 6 

12 dec. 2002 V.O.O. 4 – MP2000 i.p.v. Vaartje 6 – MP2000 

 

Derde klasse: 

D‟ouwe Sok: 

H. Kuyten speelt altijd de eerste of tweede partij. 

 

De Gouden Leeuw: 

P. Siemons, teamleider Gouden Leeuw 2; tel.nr. 320902 

 

Tweede klasse: 



Gouden Keu:  

Moyenne J. Verharen 0.933 en 30 car. i.p.v. 0.4579 en 15 car 

 

Aurora : 

A.L.M. speelt de eerste wedstrijdweek 2 wedstrijden 

Aurora 3 speelt de laatste wedstrijdweek 2 wedstrijden. 

 

Telefoonnummer Cor Wansleeben, teamleider van Aurora 3 en secretaris van Aurora moet zijn: 06 – 

2380 5024 

 

Hoofdklasse: 

Aurora: 

Cees Sprangers speelt 300 car. i.p.v. 500. 

 

De wedstrijd van 16 sept. Aurora 1 – De Gouden Leeuw 1 wordt verplaatst naar  

18 september i.v.m. beschikbaarheid biljart. 

 

Bij Aurora 2 speelt D. Michielse altijd de laatste partij en P. Vereggen altijd de eerste of tweede partij. 

 

De Gouden Leeuw: 

Moyenne H. Emmen 2.50 en 75 car. i.p.v. 2.1058 en 63 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 . Op dit moment 

heeft niemand daarover vragen. Indien gewenst kunnen op een volgende vergadering nog vragen 

gesteld worden over het financieel overzicht. 

 

8. Verslag kascontrolecommissie: 

De kascontrolecommissie, bestaande uit Peter Dingemans en Marcel Breedveld heeft op 22 augustus 

2002 ten huize van de penningmeester de heer Corne van Beijsterveld de boekhouding van de Dongense 

Biljart Bond gecontroleerd.  

Ook dit jaar werden er geen onregelmatigheden aangetroffen in de boekhouding van de DBB en opnieuw 

wordt onze penningmeester gecomplimenteerd met zijn werk. 

Aan de vergadering, bijeen op 27 augustus 2002, stelt de kascommissie dan ook voor de 

penningmeester décharge te verlenen, hetgeen gebeurt. 

 

9. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie: 

De heer Peter Dingemans is aftredend, voor hem in de plaats biedt zich aan de heer Paul de Jong van 

biljart vereniging De Bobo‟s. 

 

10. Jaarverslag wedstrijdleider: 

Onze nieuwe wedstrijdleider, Sjef Ligtenberg, leest met verve het verslag van het afgelopen seizoen 

voor. Hierop zijn geen op- of aanmerkingen 

 

11. Uitreiking Koos Mouthaan wisselbeker en de Jan Damen wisselbeker. 

De Koos Mouthaan beker wordt gewonnen door ’t Vaartje 6 

De Jan Damen beker wordt gewonnen door Excelsior 1 

 

12. Bestuursverkiezing: 

José Slatman is aftredend en herkiesbaar. Daar er zich geen andere kandidaten hebben gemeld wordt 

José bij acclamatie herkozen. 

 

13. Afrekening penningmeester: 

Ook deze keer hoeven er geen boetes te worden geïnd. De verenigingen worden in de gelegenheid 

gesteld telboeken te kopen. 



 

14. Rondvraag: 

Voor de rondvraag gevent zich op: 

Rien Taks ‟t Vaartje 

Ad Snoeren Nooit Volleerd 

Jeffrey Dekkers Achterberg 

Wil Ketelaars A.L.M. 

 

Rien Taks: 

Geeft aan dat het team van ‟t Vaartje 5 een andere teamleider heeft gekregen en wel: Piet Scheepers, 

Mgr. Schaepmanlaan 9, Tel. 321158 

 

Ad Snoeren: 

Voortaan Biljarter en Competitieboek afgeven bij Ad Snoeren. 

 

Hierop sluiten aan: 

De Gouden Leeuw - Afgeven bij Petra Siemons 

Excelsior - Afgeven bij Rien Meesters 

Aurora - Afgeven bij Wout Dirven 

A.L.M. - Afgeven bij Jan Dirven 

 

Jeffrey Dekkers: 

Vraagt waarvoor de Koos Mouthaan en Jan Damen bekers staan. 

Antw. Het team dat kampioen is geworden in enige klasse met het grootste verschil en geen boetes heeft 

gehad. Hierbij staat de Jan Damen beker voor de driebandencompetitie en de Koos Mouthaan beker voor 

de librecompetitie. 

 

Wil Ketelaars: 

In enige vergadering in voorgaande jaren heeft A.L.M. het voorstel gelanceerd om de librecompetitie 

langer te laten duren. Het bestuur zou hieromtrent een enquête organiseren. Is daar nog iets van terecht 

gekomen? 

Antw. Een snelle rondvraag in “het circuit” heeft geleerd dat er voor het voorstel van A.L.M. geen 

meerderheid te vinden is. 

Paul de Jong werpt tegen dat als afgesproken is een enquête te houden deze ook gehouden dient te 

worden. 

Afgesproken wordt dat het bestuur eerst de verslagen van de afgelopen jaren er op na zal slaan en 

indien toegezegd er alsnog een enquête zal komen.  

 

15. Sluiting: 

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

ruim op tijd voor de tweede helft van het Championsleague voetbal kan de voorzitter de vergadering 

sluiten. 

Terug 

http://www.dbb.nu/index.php?page=vergaderingen

