
Verslag jaarvergadering D.B.B. september 2003 bij ‘t Vaartje 

 

Afwezig met kennisgeving: 

Bestuur: Corné van Beijsterveld 

Verenigingen: De Keu 

Afwezig zonder kennisgeving: 

Verenigingen: KênNêt 

 

1. Opening: 

Rond de klok van acht uur opent de voorzitter de vergadering met meteen het verzoek even te schorsen 

in afwachting van de secretaris die nog even iets moet ophalen. 

 

2. Herdenking overleden leden: 

Raak getypeerd herdenkt de voorzitter de ons ontvallen leden Nel Smans van BV Nooit Volleerd en Christ 

van den Meijdenberg van BV De Gouden Leeuw waarna de vergadering staande een moment stilte in 

acht neemt.  

 

3. Huldiging jubilarissen: 

Na het ietwat zwaarmoedige agendapunt twee is het nu tijd voor vrolijkheid. 

De jubilarissen van dit seizoen en een enkeling van 2002 worden gehuldigd. 

25 jaar lid: 

2002: P. Sprangers O.N.A. 2e keer niet aanwezig 

A. Timmermans ’t Vaartje 

T. Diepstraten V.O.O. 

 

2003: A. Brenders De Gouden Leeuw afgemeld 

D. van Groesen De Bobo’s afgemeld 

W. Jansen D’ouwe Sok 

A. Keulemans De Herberg 

P. Dingemans De Herberg 

W. Dirven De Herberg 

A. Kuijten De Herberg 

 

40 jaar lid: 

2003: J. Dirven A.L.M.  

H. Emmen De Gouden Leeuw 

P. van Dongen De Kras 

 

50 jaar lid: 

2002: P. Raessen Aurora 

Biljartte o.a. bij De Schuur, De Brug, Neuf, ’t Heuveltje, ’t Geertje,  

’t Looie Pepke en Aurora. Vanwege het slechte archief uit de  

beginjaren is Piet ten onrechte vorig jaar niet gehuldigd,  

waarvoor excuses. We hopen dat Piet het ons niet kwalijk zal  

nemen.  

 

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 aan de dames wordt even 

uitgebreider stilgestaan bij het 50 jarig jubileum van Piet Raessen. Uit handen van de voorzitter ontvangt 

hij een horloge met inscriptie. Hierna 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. 27 augustus 2002: 

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

Op het verslag zijn geen op of aanmerkingen. 

 

Rondvraag: Wil Ketelaars 

Enquête: in verslagen vanaf 1997 is niets teruggevonden aangaande een enquête die uit zou moeten 



gaan. Desalniettemin zal het bestuur binnenkort alsnog een enquête houden waarin een aantal zaken 

aan de orde kan komen zoals: 

· Langere libre competitie 

· Vrije teamindeling 

· Klasse indeling o.b.v. gemiddeld teamgemiddelde 

· Formule PK’s 

 

Heeft uw vereniging nog andere vragen waarover men de leden van de bond wil enquêteren, dan kunnen 

zij die tot 1 december indienen bij de secretaris. 

 

5. Mededelingen: 

Verzoek aan alle secretarissen om, indien ze dit hebben, z.s.m. hun e-mail adres door te geven. Stuur 

een mailtje naar info@dbb.nu met daarin de verenigingsnaam en het e-mail adres waaronder de 

vereniging te bereiken is. Heeft de vereniging een eigen website, geef dat adres dan ook door. Heb je als 

vereniging nog geen website maar zou je die wel graag hebben, zorg dan dat de relevante gegevens bij 

de secretaris terecht komen, eventueel met foto en hij kan een pagina verzorgen op de site van de DBB. 

 

Competitieboek. 

MGD: Adres Secretaris is Verdistraat 13, 5102 XD 

D’ouwe Sok Hans Kuyten speelt eerste of tweede wedstrijd 

Derde klasse In het boek zijn bij het speelschema de namen van De 

Valk 2 en De Bobo’s verwisseld. De teamleiders hebben  

inmiddels een nieuw schema uitgereikt gekregen. De  

data van de wedstrijden in december zijn 1 en 4  

december en niet 8 en 11 december. 

 

Speeldatum 2e ronde Le Prix bokaal: 22 december 2003 

Teamleiders : Teamleider ‘t Vaartje 5 en ‘t Vaartje 6 zijn omgewisseld dus : 

K. Kimenai is leider van ’t Vaartje 5 en 

A. Kimenai is leider van ’t Vaartje 6 

 

Telefoonnr A.Klomp, Nooit Volleerd 3: 06-1950 4466 

Telefoonnr. C Wansleeben, Aurora ,06-23805024 

 

Ten onrechte niet op moyennelijst: 

O.N.A. J. Broeders 0,8065 24 

V.O.O. A.C. Veth 0,6385 19 

 

Gouden Leeuw F. Kafoe ten onrechte bij eerste team gezet; moet zijn  

2e team. 

 

Adres José Slatman: Dwarsweg 11A, 5103 BE Dongen 

 

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 . Er worden vragen 

gesteld bij het hoge bedrag voor de website terwijl daarvoor nagenoeg niets was begroot. Bij afwezigheid 

van de penningmeester legt de voorzitter uit dat we een kwalitatief goede website wilden en dat daar nu 

eenmaal een prijskaartje aanhangt. 

 

8. Verslag kascontrolecommissie: 

De kascontrolecommissie, bestond eigenlijk uit Paul de Jong en Marcel Breedveld . Gezien het feit dat 

Marcel Breedveld geen lid meer is van de DBB, heeft het bestuur Theo de Gussem van De Koplopers 

bereid gevonden om samen met Paul de kas te controleren. 

De commissie heeft op 1 september 2003 bij de penningmeester 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 2 september 2003, stelt de kascommissie dan ook voor de 

penningmeester décharge te verlenen, hetgeen gebeurt. 

 

9. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie: 

Theo de Gussem is als invaller voor Marcel Breedveld aftredend. Voor hem in de plaats biedt zich aan de 

heer Dré Nooten van biljart vereniging De Kras. 

 

10. Jaarverslag wedstrijdleider: 

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 De Koude Tap  

De Jan Damen beker wordt gewonnen door D’ouwe Sok 

 

12. Bestuursverkiezing: 

Hans van Deurzen en Corné van Beijsterveld zijn aftredend en herkiesbaar. Daar er zich geen andere 

kandidaten hebben gemeld worden beiden 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: 

John van Gemert Excelsior 

Dré Nooten De Kras 

Paul de Jong De Valk 

 

John van Gemert: 

Vraagt zich af waarom het secretariaat van Excelsior spontaan is gewijzigd in het competitieboek 

- Op de opgave lijst staat aangegeven dat de heer Van Gemert lid is 

geworden van De Gouden Keu en dus impliciet geen lid meer is van  

Excelsior 

 

Dré Nooten: 

Verzoekt de wedstrijdleider de volgende driebandencompetitie zodanig in te richten dat de wedstrijden 

meer aansluitend gespeeld kunnen worden dan afgelopen seizoen. 

- Sjef legt uit dat door de verschillende klasse groottes het zeer moeilijk  

is om alle klassen opeenvolgend te laten spelen. Wel zegt hij toe zijn  

best te doen om e.e.a. vloeiender te laten verlopen. 

 

Paul de Jong: 

In de Le Prix bokaal van dit jaar zou de slechtste winnaar af kunnen vallen. Is het misschien een idee om 

via loting voorwedstrijden te laten verspelen om zodoende op het juiste aantal teams uit te komen? 

- Deze optie wordt meegenomen voor volgend jaar. 

 

15. Sluiting: 

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


