Verslag jaarvergadering D.B.B. 26 september 2006 bij De Valk
Afwezig:
Verenigingen : H.S.V.K., De Kraai, V.V.K
1. Opening:
Iets na achten opent de voorzitter de jaarlijkse ledenvergadering van de DBB.
2. Herdenking overleden leden:
Deze keer hebben we droeve plicht om een veel te jong gestorven lid te herdenken. Het betreft John van
Gemert, lid van BV Excelsior en De Gouden Keu, die op 31 mei j.l. op de leeftijd van slechts 44 jaar is
overleden. Staande herdenkt de vergadering John.
3. Huldiging jubilarissen:
Zoals vaak liggen verdriet en vreugde dicht bij elkaar. Ook dit jaar zijn er weer een aantal jubilarissen te
huldigen.
25 jaar lid:
Euphonia: Sjaak Heesbeen
De Gouden Leeuw John van Dongen
40 jaar lid:
BV Euphonia: Kees Laros; vorig jaar reeds jubilaris maar door miscommunicatie niet op vergadering
Kees Willemse
Aurora: Gerrit Akkermans
50 jaar lid:
Gouden Leeuw: Wim Doremalen
Nooit Volleerd: Piet Maas
Aurora: Willy Schulte
Cor Vereggen
De Herberg: Henk Smans
De beide leden van De Gouden Leeuw zijn helaas beiden afwezig wegens persoonlijke omstandigheden
en ziekte. Zij worden door het bestuur op een ander tijdstip in het zonnetje gezet.
Alle jubilarissen en hun partner, indien aanwezig, worden voorzien van de benodigde versierselen en
bloemen. Allen worden gezien als steunpilaren van hun vereniging en de DBB. De jubilarissen die 50 jaar
lid zijn ontvangen een horloge met inscriptie.
4. Verslag vorige vergadering d.d. 28 september 2004:
Op het verslag van de vorige vergadering zijn geen op- of aanmerkingen.
5. Mededelingen:
Wijzigingen competitieboek worden als bijlage bij dit verslag gevoegd en zijn ook te vinden op de
website.
Het komt steeds vaker voor dat teams een wens c.q. ‘eis’ neerleggen bij de wedstrijdleider voor een
bepaalde speeldag. In principe zijn er twee speeldagen te weten de maandag en de donderdag. Alleen
wanneer 5 teams (maximum) gebruik maken van slechts 1 speeltafel dan zullen de thuiswedstrijden van
het laagst geklasseerde team plaatsvinden op de dinsdag. De hoogste twee teams spelen in principe hun
thuiswedstrijden op maandag en het 3e en 4e team op donderdag. Het bestuur is voornemens om van
deze regel niet meer af te wijken en zal dus aan bepaalde wensen van verenigingen niet meer tegemoet
komen. – De vergadering is het hier mee eens.
Nieuwsbrief: te weinig info vanuit de leden om regelmatig een nieuwsbrief te kunnen vullen. Verzocht
wordt aan de leden om aan de nieuwsbrief hun bijdrage te leveren. Bijdragen kunnen via fax: 0162 –
313101 of e-mail: info@dbb.nu toegezonden worden.

Ranking: uitleg in eerstkomende nieuwsbrief. Suggesties en liever nog complete systemen (mits
werkbaar) zijn van harte welkom.
Opgaan met witte bal: komt terug bij voorstellen.
Invallerbepaling: De invallerbepaling zoals opgenomen in het HH reglement (Art. 5 t/m 12) is nog steeds
van kracht. Uit de wedstrijdformulieren blijkt dat lang niet iedereen hiervan op de hoogte is. In een
notendop de geldende bepalingen:
Wanneer een team spelers tekort komt dan is in eerste instantie de hoogste speler uit het opvolgende
team de aangewezen persoon om in te vallen. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag een speler uit een
hoger team invallen in een lager team.
Wanneer een team 1 speler tekort komt, alleen mogelijk in het laagste team of wanneer een vereniging
slechts 1 team heeft, dan is de laagst geklasseerde speler verplicht om 2 partijen te spelen. Komt een
speler om wat voor reden niet opdagen dan is de opvolgende speler verplicht om 2 partijen te spelen.
Barragepartijen: deze vinden altijd plaats op de vrijdag na het einde van de competitie en zullen
verspeeld worden op een door het bestuur aan te wijzen tafel. Hiervan kan niet worden afgeweken.
Compliment van de wedstrijdleider aan alle deelnemende teams; tot op heden zijn alle
wedstrijdformulieren keurig op tijd ingeleverd.
6. Ingekomen stukken en voorstellen:
Brief ontvangen van MGD waarin toestemming wordt gevraagd alsnog een nieuw lid toe te voegen i.v.m.
het definitief afzeggen van 5 leden nadat de competitie-indeling bekend was geworden.
Hierna ontspint zich een narrige discussie waarbij MGD als geheel en de voorzitter in het bijzonder het
moeten ontgelden. Na uitleg is een gedeelte van de vergadering eigenlijk nog niet tevreden maar de
vergadering als geheel stemt toe in het toevoegen van een extra speler, echter we als hoge uitzondering.
’t Vaartje:
Houd play offs aan het einde van de competitie. Nr 1 tegen nr 4 en nr 2 tegen nr 3. De winnaars spelen
om het kampioenschap. Te verspelen in de week na einde competitie. Voorkomt weggeven van
wedstrijden, verhoogt de spanning en er komt een waardig kampioen.
- De vergadering stemt niet in met dit voorstel.
Stel per klasse een minimum aantal caramboles vast. Zeker in de hoofdklasse.
Verschil is vaak erg groot bij invallers uit een lager team. – met slechts 17 stemmen voor is dit voorstel
afgewezen.
Ga in de DBB, net als in de rest van de wereld, van acquit met de witte bal.
- dit voorstel wordt met 27 stemmen voor aangenomen. Vanaf de nieuwe competitie treedt deze regel in
werking.
BV Achterberg:
In de tweede klasse caramboles hetzelfde berekenen als in de hoofdklasse; 25x moyenne + 10
caramboles.
- met slechts 14 stemmen voor wordt dit voorstel afgewezen.
Driebanden: teams van 5 spelers en aantal caramboles bereken over 30 beurten.
- ook dit voorstel wordt met een fiks meerderheid verworpen. Hoofdreden hiervoor is dat voor een fors
aantal biljarters, met name de wat hogere spelers, de competitie dan beduidend minder interessant zal
worden vanwege de wel erg korte partijen.
De Valk:
Breng het minimum aantal caramboles in de libre competitie terug naar 10.
- dit voorstel wordt eveneens met grote meerderheid afgewezen
7. Jaarverslag secretaris:
Het jaarverslag wordt door de secretaris voorgelezen. Hierop zijn geen op- of aanmerkingen.

8. Jaarverslag Penningmeester:
Aan het begin van de vergadering heeft iedereen het financiële verslag ontvangen. De penningmeester
licht e.e.a. toe. Vanuit de vergadering wordt een klein foutje ontdekt. Verder zijn er geen op- of
aanmerkingen
9. Jaarverslag Kascommissie:
De kascommissie bestaande uit Dré Nooten van BV De Kras en Ad van Dongen van BV ’t Vaartje. Zij
constateren een aantal zaken betreffende het uitdelen van boetes en innen van inschrijfgelden die voor
verbetering vatbaar zijn. Met name het niet innen van reglementaire boetes wordt het bestuur
aangerekend. Daarnaast hebben zij hun vraagtekens bij de bedragen die gemoeid zijn met de prijzen
(lees bekers) voor de kampioenen. Zij adviseren het bestuur hierover nog eens goed na te denken of dit
geld niet op een andere manier besteed kan worden voor de kampioenen.
-suggesties zijn welkom en het bestuur zal e.e.a. nogmaals evalueren.
10. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie:
Zowel Ad van Dongen als Dré Nooten blijken al twee keer in de kascontrolecommissie te hebben
deelgenomen. Henk van de Sanden van Excelsior en Chantal Kayen van ALM bieden zich aan voor de
kascommissie.
11. Jaarverslag wedstrijdleider:
Wedstrijdleider, Sjef Ligtenberg, laat de hoogtepunten van het afgelopen seizoen de revue passeren.
Hierop zijn geen op- of aanmerkingen. Hij legt uit dat het noodzakelijk is om voor de Le Prix bokaal een
tussenwedstrijd te houden om uit te komen op een aantal van 16 teams. Voor de loting komen de 4
‘slechtste’ winnaars in aanmerking. Uit de loting komen de volgende twee wedstrijden die verspeeld
worden in de week van 16 oktober a.s. tevoorschijn: ’t Vaartje 3 – KênNêt en ’t Vaartje 6 – BC Ennog5
12. Uitreiking Koos Mouthaan wisselbeker en de Jan Damen wisselbeker.
De Koos Mouthaan beker wordt dit jaar gewonnen door Achterberg 2
De Jan Damen beker wordt gewonnen door De Herberg 1
De Koos Mouthaan beker wordt, namens BV Achterberg, in ontvangst genomen door Jeffrey Dekkers.
Peter Dingemans neemt de Jan Damen trofee in ontvangst voor De Herberg.
13. Bestuursverkiezing:
Hans van Deurzen en Theo Meijers zijn aftredend en herkiesbaar. Beiden worden bij acclamatie herkozen
in het bestuur. Vanuit de vergadering bestaat wel de wens om over de voorzitter schriftelijk te stemmen
ondanks het feit dat er geen andere kandidaten zijn voor de functie van voorzitter. Na schriftelijke
stemming wordt Hans toch met een ruime meerderheid van 25 stemmen voor en 16 tegen herkozen als
voorzitter.
14. Afrekening penningmeester:
Omdat de penningmeester vanwege zijn werk al moest vertrekken, wordt dit punt aangehouden.
14. Rondvraag:
Voor de rondvraag geven zich op:
Henk vd Sanden Excelsior
Dim van Groesen De Bobo’s
Dré Nooten De Kras
Willy Schulte Aurora
Marco van Pruisen A.L.M.
Peter. Dingemans De Herberg
Fran Kafoe De Gouden Leeuw
Ad van Dongen ’t Vaartje
Jack van Gool De Gouden Leeuw
Henk vd Sanden:
Bied aan om Tom Mijnders te helpen bij de publicitaire zaken.
- Dit aanbod wordt in dank aanvaard
Dim van Groesen:

Verzoekt de wedstrijd van 2 januari 2007 te mogen verspelen in de week van 16 oktober 2006
- geen probleem, in het algemeen geldt dat wedstrijden wel naar voren verzet mogen worden maar niet
later dan op het schema verspeeld mogen worden. E.e.a. natuurlijk altijd in overleg met tegenstander en
wedstrijdleider DBB
Dré Nooten:
Is er geen nieuws van het jubileumcomité?
- Het initieel geïnstalleerde comité is nog nauwelijks bij elkaar geweest. Binnen horeca Dongen is
inmiddels wel een comité van 4 kasteleins die gezamenlijk locatie en het horeca gedeelte gaan regelen.
V.w.b. de rest is er nog niets bekend. Het bestuur zal ervoor zorgen dat op niet al te lange termijn het
comité bij elkaar komt om de zaken wat voortvarender aan te pakken. Marco van Pruisen geeft zich op
om ook deel uit te maken van het jubileumcomité. Ook dit wordt in dank aanvaard.
Willy Schulte:
Laat teams uit hetzelfde café zo vroeg mogelijk in de competitie tegen elkaar spelen.
- de wedstrijdleider antwoord dat hierover een aantal jaren geleden is besloten dat dit niet meer nodig is.
Toch probeert hij deze teams zo vroeg mogelijk tegen elkaar te laten spelen.

Marco van Pruisen:
MGD royeren i.v.m. betalingsachterstand?
- Bestuur geeft aan dat dit een gepasseerd station is gezien de discussie bij voorgaande punten.
Inmiddels is staande de vergadering de contributie betaald. Ook bij andere verenigingen dan MGD wordt
coulance betoond indien nodig. Hoofdzaak is het biljarten zonder daarbij de regels helemaal uit het oog
te verliezen.
(noot secretaris: in de reglementen is hierover niets opgenomen dus de discussie op zich had geen
reglementaire grondslag)
Adviseert de voorzitter om volgende keer niet met 2 petten op achter de bestuurstafel te gaan zitten;
voorzitter DBB en lid MGD
- waarvan akte
Peter Dingemans:
Vragen zijn al beantwoord
Fran Kafoe:
Kunnen leden met een betalingsachterstand bij een vereniging zo overstappen naar een andere
vereniging?
- formeel heeft een lid dat overstapt naar een andere vereniging een overschrijvingsbewijs van zijn oude
vereniging nodig waarop is aangegeven dat hij/zij aan alle verplichtingen jegens zijn oude vereniging
heeft voldaan
Nu we overgaan naar de acquitstoot met de witte bal moeten we dan ook niet ‘strijken’?
- Dit wordt niet nu in stemming gebracht.
Ad van Dongen:
In de statuten staan de namen van bestuursleden die al lang geen deel meer uitmaken van het bestuur.
Moeten deze in de statuten gewijzigd worden?
- nee, elke keer zo’n € 400,- kosten maken terwijl de echte statuten, regels, hetzelfde blijven is niet
wenselijk. Wel moeten bij de KvK de bestuursleden actueel zijn.
Jack van Gool:
Reglementen zijn kwijt, waar kan ik die krijgen.
- worden via mail toegestuurd.
Rogier Panis:
Mogen we de contributie ook overmaken via de bank?
-ja

15. Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, veel later dan we gewend zijn, de vergadering.

