Verslag jaarvergadering D.B.B. 28 september 2004 bij ‘t Vaartje
Afwezig met kennisgeving:
Bestuur: Corné van Beijsterveld
Afwezig zonder kennisgeving:
Verenigingen: KênNêt, De Keu
1. Opening:
Zoals inmiddels gewoonte opent de voorzitter de vergadering rond de klok van acht uur en heet iedereen
van harte welkom.
2. Huldiging jubilarissen:
Traditioneel worden aan het begin van het seizoen de jubilarissen gehuldigd. Ook dit jaar zijn er weer
een fors aantal mensen die door de voorzitter een speldje opgeprikt krijgen.
25 jaar lid:
BV Achterberg: Sjef Ligtenberg
BV Aurora: Geert Michielse
BV De Herberg:
Jan van Loon
Rob Houtepen
Kees Fijneman
BV D’ouwe Sok:
Jan Pullens
Frans Meeren
Adri Kouwenberg
O.N.A.: Rogier Panis
’t Vaartje: A. Huijbregts
V.O.O.:
Th. Voogt
H. Rozenbrand
40 jaar lid:
BV De Kras: Leo van de Wee
Helaas zijn Jan van Loon, Geert Michielse en de beide heren van V.O.O. om diverse redenen niet
aanwezig. De betreffende speldjes worden uitgereikt aan mede teamleden die ervoor zullen zorgen dat
de speldjes op de juiste wijze aan de betreffende personen worden uitgereikt.
Alle jubilarissen worden geprezen als zijnde pijlers voor hun verenigingen en de DBB. Na het opspelden
van de gouden en zilveren bondsspelden worden de bloemen overhandigd zodat de heren weer thuis
kunnen komen…
3. Verslag vorige vergadering d.d. 29 juni 2004:
Op het verslag zijn geen op of aanmerkingen.
4. Mededelingen:
1. José Slatman: nieuw adres Prinses Marijkestraat 7, 5104 AJ Dongen. Telefoonnummer blijft hetzelfde
2. Wijzigingen competitieboek:
Achterberg:
Ilse de Bruin Telefoonnummer moet zijn: 06 – 3059 2573
Teamleider 1e team: Sjef Ligtenberg

Aurora:
G. Akkermans 1,8270 56
C. Dielen 1,0783 32
G. Dielen 0,9333 28
G. Wansleeben 0,8448 25
C. Wansleeben 0,6322 19
S. Sadd 0,5974 18
M. Gommers 0,4887 15
A.L.M.
M. Broeders 1,1723 35
Nogmaals onze excuses aan A.L.M. want zij zouden in de 2e klasse moeten spelen. Het bestuur
waardeert het zeer dat zij ondanks de indelingsfout hun sportieve plicht vervullen en gewoon hun
wedstrijden in de derde klasse spelen.
Euphonia:
Teamleider is: Cees Willemse, St. Josephstraat 177 0162 – 313938
De Gouden Leeuw:
R. van Pruijssen staat onterecht vermeld als speler.
H.S.V.K.
Huisnummer moet zijn 41 i.p.v. 44
1e Klasse: De Kras/De Kraai
In het schema zijn de namen van De Kras en De Kraai verwisseld.
Teamleider 1e team: Dré Nooten, Bijvoetstraat 15 0162 – 320603
Teamleider 2e team: Wim van Dongen Europaplein 10 0162 – 315646
BV Modern:
Deze vereniging speelt de thuiswedstrijden op donderdag
Nooit Volleerd:
M. Oerlemans 0,8559 26
De Valk:
Saskia van de Sanden 0,7625 23
3. Nogmaals een dringend verzoek aan alle verenigingen: stuur een berichtje naar info@dbb.nu zodat
we van elke vereniging een e-mail adres hebben. Dit verlaagt de kosten en bevordert de
communicatiesnelheid.
4. Website: op dit moment wordt er een ander/nieuw Content Management Systeem geïnstalleerd.
Helaas gaat alles niet zo voorspoedig als gewenst. We doen ons uiterste best om de site op zo kort
mogelijke termijn up-to-date te krijgen.
5. Jaarverslag secretaris:
Jaarverslag door omstandigheden niet gereed; staat inmiddels op de website en is als bijlage bijgevoegd.
6. Jaarverslag Penningmeester:
I.v.m. persoonlijke omstandigheden is de penningmeester er niet in geslaagd het jaarverslag tijdig af te
ronden. Hierdoor heeft er ook nog geen kascontrole kunnen plaatsvinden. Wanneer e.e.a. door de
penningmeester in orde is gebracht zal alles aan de besturen van de verenigingen worden toegestuurd.
7/8. N.v.t. N.B. Paul de Jong, lid van de kascontrolecommissie, biljart bij De Valk en niet zoals
abusievelijk in de agenda staat bij De Bobo’s.
9. Jaarverslag wedstrijdleider:

Wedstrijdleider, Sjef Ligtenberg, leest het verslag van het afgelopen seizoen voor. Hierop zijn geen opof aanmerkingen. De wedstrijdleider verzoekt alle verenigingen dringend om de wedstrijdformulieren
duidelijk en volledig in te vullen. Wanneer er gefaxt wordt controleer dan even of de fax correct werkt,
omdat sommige formulieren na het faxen nagenoeg onleesbaar zijn. Verder een vriendelijk doch
dringend verzoek alle wedstrijdformulieren tijdig in te leveren. Het bestuur is anders genoodzaakt over
te gaan tot het heffen van boetes, zoals vastgelegd in onze reglementen.
10. Uitreiking Koos Mouthaan wisselbeker en de Jan Damen wisselbeker.
De Koos Mouthaan beker wordt gewonnen door Gouden Leeuw 1
De Jan Damen beker wordt gewonnen door O.N.A. 2
11. Openstaande voorstellen uit de vergadering van 29 juni j.l.
Alleen ’t Vaartje heeft de moeite genomen te reageren op de openstaande bespreekpunten/voorstellen
uit de vergadering van 29 juni j.l. BV Excelsior heeft de moeite genomen om op de voorstellen van ’t
Vaartje te reageren.
Allereerst wordt aan de vertegenwoordiging van ’t Vaartje gevraagd om hun brief toe te lichten omdat
niet aan iedereen duidelijk is wat wordt bedoeld. De heer Van Dongen maakt klip en klaar duidelijk hoe
zij tot hun voorstellen zijn gekomen. Hierop ontspint zich binnen de vergadering een discussie.
Uiteindelijk worden een aantal voorstellen in stemming gebracht.
1. Wijziging Stemrecht
Voorgesteld wordt om stemrecht naar rato in te voeren. Per opgegeven team voor de libre competitie
krijgt een vereniging stemmen. De vergadering wordt gevraagd of hiervoor de statuten gewijzigd mogen
worden.
Met 11 stemmen tegen en 13 voor wordt het voorstel aangenomen.
2. Minimaal aantal caramboles bij driebanden.
Hiervoor zijn twee voorstellen beschikbaar te weten het voorstel van BV ’t Vaartje die achteraf op basis
van de voorgaande competitie bepaald hoeveel caramboles de 1e, 2e, 3e en veirde spelers moeten halen
in hoofd- en eerste klasse.
Met 4 stemmen voor en 20 stemmen tegen wordt dit voorstel verworpen.
Op verzoek wordt ook het voorstel van het bestuur, in hoofd- en eerste klasse 40 x moyenne + 3
caramboles in stemming gebracht.
Ook dit voorstel sneuvelt met 10 stemmen voor, 13 tegen en 1 onthouding.
3. Maximaal aantal beurten bij driebanden.
Na enige discussie wordt het voorstel om de beurten te maximeren op 60 in stemming gebracht.
Met 9 stemmen voor, 13 tegen en 2 onthoudingen haalt ook dit voorstel het niet.
Voor wat betreft het verspelen van de driebanden competitie blijft dus alles bij het oude; Iedereen speelt
met handicap volgens de berekening van 50 x moyenne met een minimum van 10 caramboles. Aan het
aantal beurten wordt geen maximum gesteld.
4. PK Libre en driebanden.
Hiervoor zijn geen voorstellen ingediend. Vanuit het bestuur komt het voorstel om te bekijken of we de
PK’s kunnen organiseren á la de Midden Brabant wedstrijden. 1 zaterdag waarop in heel Dongen wordt
gespeeld en aan het einde van de dag de prijsuitreiking.
Met 22 stemmen voor en 2 tegen wordt dit voorstel wel aangenomen.
Over het onderwerp ‘Ranking’ en ‘puntentelling’ worden geen besluiten genomen. Het bestuur zal een
voorstel uitwerken aangaande het ‘Ranking’ systeem. De verenigingen worden nogmaals verzocht hun
gedachten te laten gaan over de puntentelling in de competities.
12. Bestuursverkiezing:
Sjef Ligtenberg, Tom Mijnders en Adri Kouwenberg zijn aftredend en herkiesbaar. Daar er zich geen
andere kandidaten hebben gemeld worden allen 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 geven zich op:
De Kras
A.L.M.
Bobo’s
Excelsior
’t Vaartje
De Kras:
Verzoekt de rustende leden op te nemen in het competitieboek zodat zij ook een exemplaar krijgen.
- Geen probleem, zal volgend seizoen gebeuren.
A.L.M.
Verzoekt, zoals in het verleden is toegezegd, de moyennelijsten meteen na een competitie toe te zenden
aan de verenigingen. - Zal gebeuren.
Bobo’s
Zie vraag A.L.M.
Excelsior
Henk vd Sanden doet een dringend beroep op het bestuur om ons contactblad De Biljarter in ere te
herstellen. In zijn argumentatie geeft hij een aantal voorbeelden van de items die kunnen worden
opgenomen. Daarnaast geeft hij aan dat lang niet iedereen, en zeker de oudere biljarters, over internet
toegang beschikt.
- De voorzitter geeft aan dat er een aantal redenen zijn om te stoppen met ons clubblad. Met name het
ontbreken van mankracht en copy worden genoemd. Hij zegt echter wel toe te onderzoeken in hoeverre
we
aan de wensen van Excelsior tegemoet kunnen komen.
’t Vaartje
De heer Van Dongen van ’t Vaartje geeft aan dat reeds op 2 september een mailtje naar de secretaris is
gestuurd, waarin werd aangegeven dat ’t Vaartje mogelijk een kandidaat voor het bestuur had.
Door de secretaris is pas op 19 oktober gereageerd, waardoor de termijn voor het opgeven van een
nieuwe kandidaat verstreken was, wat ’t Vaartje zeer betreurt.
- De voorzitter betreurt dit eveneens. Een (zwak) excuus moge zijn dat de secretaris pas 6 september
van
vakantie is teruggekeerd daar een volle mailbox aantreffend waarin het mailtje van ’t Vaartje kennelijk
tijdelijk
is kwijt geweest.
Het bestuur zal alsnog contact opnemen met ’t Vaartje om deze kwestie recht te zetten.
De heer Timisela van M.G.D. biedt aan om, nu de statuten kennelijk toch gewijzigd gaan worden, deze
eens tegen het licht te houden om te bezien of er nog meer wijzigingen moeten worden aangebracht.
15. Sluiting:
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en wenst iedereen een sportief seizoen toe.

