Verslag jaarvergadering D.B.B. 20 september 2005 bij De Herberg Afwezig met kennisgeving:
Bestuur : Corné van Beijsterveld, José Slatman Verenigingen : De Gouden Leeuw Afwezig zonder
kennisgeving: Verenigingen : Euphonia, BV Modern
1. Opening:
Kennelijk is er miscommunicatie tussen bestuur van de DBB en de kastelein van De Valk.
Omdat om 20.00u de deuren van De Valk nog steeds gesloten zijn wordt uitgeweken naar De
Herberg. Waarvoor dank aan Joke. Rond 20.20u opent de voorzitter de vergadering. Vooraf is
al van de gelegenheid gebruik gemaakt om de loting te verrichten voor de Le Prix Bokaal
2. Herdenking overleden leden:
We herdenken dit jaar Toon van Dongen, oud kastelein van De Gouden Leeuw, die ons
afgelopen seizoen op veel te jonge leeftijd ontvallen is. Ook Jan Anders van BV De Kras is
afgelopen seizoen overleden op 78-jarige leeftijd. Beiden hebben veel betekend voor de
biljartsport in Dongen. Staande herdenkt de vergadering beide overledenen met een minuut
stilte.
3. Huldiging jubilarissen:
Ook dit jaar zijn er weer een aantal jubilarissen te huldigen. 25 jaar lid:
BV H.S.V.K.: Hans Oerlemans
BV V.O.O.: Herman vd Linden 40 jaar lid:
BV Euphonia: Kees Laros
BV De Gouden Leeuw: Dré Maas
Alleen Hans is met echtgenote Tonnie aanwezig en wordt in het zonnetje gezet. De zilveren
bondsspeld wordt door de voorzitter opgespeld en Tonnie ontvangt een bos bloemen.
4. Verslag vorige vergadering d.d. 28 september 2004:
Een foutje van de secretaris, want kennelijk heeft niemand het verslag ontvangen. Het stond
wel op de website, maar nog niet alle verenigingen hebben daar toegang toe. Er rest hem dan
ook niets anders dan het verslag voor te lezen. Na voorlezing zijn er geen op- of
aanmerkingen zodat het verslag door de vergadering wordt goedgekeurd.
De agenda van deze vergadering is toegezonden zowel via e-mail als via de post. Ad van
Dongen vind dit eigenlijk ‘geldverspilling’. De secretaris geeft hem gelijk, maar legt uit dat dit
de eerste keer was en dat hij niet het risico wilde lopen dat de verenigingen de agenda niet
zouden ontvangen. Het komt vaker voor dat mensen maar incidenteel hun e-mail bekijken.
5. Mededelingen:
Wijzigingen competitieboek:
S. Sadd Aurora moyenne moet zijn 0,7402 car. 22
A. vd Wee De Valk Moyenne 0,9588 car. 34 toevoegen
W. Martens De Kras moyenne 1,7019 car. 51 toevoegen bij De Kras 2
Teamleider De Kras 2:
W. van Dongen, Europaplein 10, 5101 VV Dongen, Tel. 0162 – 315 646
Euphonia/De Gouden Leeuw
W. van Westenbrugge is ten onrechte door Euphonia als speler opgegeven. Hij is rustend lid
bij Euphonia en spelend lid bij De Gouden Leeuw; moyenne 1,5000 en 48 caramboles.
6. Jaarverslag secretaris:
Het jaarverslag wordt door de secretaris voorgelezen. Hierop zijn geen op- of aanmerkingen.
7. Jaarverslag Penningmeester:
Aan het begin van de vergadering heeft elke vereniging twee financiele verslagen ontvangen.
Verslag 2003-2004 en verslag 2004-2005. De voorzitter geeft een summiere toelichting.

Vanuit de verenigingen zijn geen op- of aanmerkingen.
8. Jaarverslag Kascommissie:
e
e
De kascommissie, bestaande uit P. de Jong van De Valk (2 maal) en Dré Nooten (1 maal)
hebben de kas over 2003-2004 gecontroleerd en in orde bevonden. Opnieuw krijgt de
penningmeester lof toegezwaaid voor zijn keurig verzorgde boekhouding.
De voorzitter neemt bij dit punt de gelegenheid om een feestcommissie te installeren die het
feest voor ons 60-jarig bestaan gaan organiseren. In deze commissie nemen zitting Gerrit vd
Veeken van BV De Keu, Gerrit de Smit van BV O.N.A. en Ad van Dongen van BV ’t Vaartje.
9. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie:
Paul de Jong dient vervangen te worden in de commissie en daarvoor geeft zich op Ad van
Dongen van BV ’t Vaartje. Zij zullen een afspraak maken met de penningmeester om de kas
over 2004-2005 te controleren.
10. Jaarverslag wedstrijdleider:
Onze wedstrijdleider, Sjef Ligtenberg, laat het afgelopen biljartseizoen de revue passeren.
Hierop zijn geen op- of aanmerkingen. Hij verzoekt de overgebleven deelnemers aan de Le
Prix bokaal om a.u.b. de wedstrijdformulieren van de tweede ronde (27 december) nog
dezelfde avond in te leveren omdat de derde speelronde al twee dagen nadien (29 december)
plaats zullen vinden.
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 BV Modern
12. Statutenwijziging
De voorzitter legt uit dat er vorige keer een foutje is gemaakt in de stemming rondom het
wijzigen van het stemrecht.
Het stemrecht is statutair vastgelegd. Om het stemrecht te kunnen wijzigen dienen dus de
statuten te worden gewijzigd. Hiervoor dient aan een aantal spelregels te worden voldaan (zie
Art.19). Rest dus niets anders dan opnieuw te stemmen over de statutenwijziging.
De stembriefjes worden rondgedeeld en na telling blijkt dat de vereiste 2/3 meerderheid niet is
behaald; 22 stemmen voor en 19 tegen). Het stemrecht blijft hiermee zoals het is, twee
stemmen per vereniging.
13. Bestuursverkiezing:
José Slatman is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. Zij wordt bij acclamatie
herkozen.
Theo Meijers van BV kenNet heeft zich beschikbaar gesteld om Corné van Beijsterveld op te
volgen als penningmeester. Ook hij wordt bij acclamatie in het bestuur van de DBB gekozen.
14. Afrekening penningmeester:
Ook deze keer hoeven er geen boetes te worden geïnd. De verenigingen worden in de
gelegenheid gesteld telboeken te kopen.
15. Rondvraag:
Voor de rondvraag geven zich op:
Ad van Dongen ’t Vaartje
Jeffrey Dekkers Achterberg
John van Gemert Gouden Keu
Gerrit de Smit O.N.A.
‘t Vaartje:
- Verzoekt om de aangekondigde ranking op de site te plaatsen

De secretaris legt uit dat het natuurlijk kan, maar omdat er nog onvoldoende wedstrijden
gespeeld zijn iedereen nog 0 punten heeft. Hij zegt wel toe de lijst binnenkort te plaatsen.
Achterberg:
- Vraagt of het mogelijk is voor een vereniging om zelf een verenigingspagina te plaatsen op
de website van de DBB
De secretaris geeft aan dat dit niet mogelijk is. Wel kan, wanneer een vereniging informatie
doorgeeft, zo’n pagina gemaakt worden.
- Pleit ervoor om de berekening van het aantal caramboles zoals dat in hoofd- en eerste
klasse wordt gehanteerd ook toe te passen inde tweede klasse.
Het bestuur geeft aan dat hierover in een volgende vergadering kan worden gestemd mits dit
voorstel formeel wordt ingebracht.
Gouden Keu
- Is er nog nieuws over de Nieuwsbrief
Deze zal worden opgezet. T.z.t. volgt hierover bericht op de site en in de speellokalen.
O.N.A.
Geeft aan dat er nog kan worden ingeschreven voor het triathlon toernooi van BV O.N.A.
16. Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

