Verslag jaarvergadering D.B.B. 25 september 2007 bij De Valk
Afwezig zonder bericht: BC’94., De Kraai Afwezig met bericht: MP2000
1. Opening:
Voor de laatste maal heet Hans van Deuren, als voorzitter, alle aanwezigen welkom.
2. Huldiging jubilarissen:
Afgelopen zaterdag waren een tweetal jubilarissen niet op het feest. Er wordt tijd genomen om ze alsnog
te huldigen.
25 jaar lid:
Excelsior Rien Meester
40 jaar lid:
De Herberg: Hanneke IJpelaar
De beide heren worden blijverrast door de voorzitter in het zonnetje gezet. De bij het jubileum
behorende speldje wordt opgespeld en beiden ontvangen een mooie bos bloemen. Hierna nemen alle
aanwezigen de moeite om de jubilarissen te feliciteren.
3. Verslag vorige vergadering d.d. 26 september 2006:
Op het verslag van deze vergadering zijn geen op- of aanmerkingen te noteren.
4. Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen te doen vanuit het bestuur. Bij dit agendapunt laat Sjef de loting doen voor
de volgende ronde van de Le Prix bokaal. Deze zal worden verspeeld op 27 december a.s. Omdat er
slechts 1 speeldag is voor deze ronde zullen een aantal lotingen noodgedwongen worden omgezet. De
definitieve loting verschijnt op kort termijn op de website.
5. Ingekomen stukken en voorstellen:
’t Vaartje:
Van het Vaartje is het verzoek gekomen om de wedstrijdformulieren aan te passen. Allereerst stellen zij
voor om
een extra kolom toe te voegen voor de hoogste serie. Daarnaast stellen zij voor om er een drievoudig
formulier
van te maken: 1 ex. Voor elke teamleider en 1 ex. Voor de wedstrijdleider.
- het bestuur heeft dit voorstel al intern besproken en heeft inmiddels al een offerte aangevraagd
De bedoeling is dat m.i.v. de tweede competitiehelft (driebanden en extra libre) dit formulier gebruikt zal
gaan worden
6. Jaarverslag secretaris:
Het jaarverslag wordt door de secretaris voorgelezen. Ook hierop zijn geen op- of aanmerkingen.
7. Jaarverslag Penningmeester:
Op het door de penningmeester uitgedeelde verslag zijn vooralsnog geen op- of aanmerkingen te
noteren.
8. Verslag kascontrolecommissie:
De kascommissie bestaande uit Henk vd Sanden, Excelsior en Chantal Kayen, A.L.M hebben de
boekhouding in een duidelijk en volledige staat aangetroffen. Slechts op een enkel punt hebben zij
vragen gesteld aan de penningmeester die naar tevredenheid zijn beantwoord.
9. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie:
Chantal Kayen zal haar lidmaatschap van de kascommissie nog een jaar voortzetten. Gerrit vd Veeken is
bereid de commissie te versterken.
10. Jaarverslag wedstrijdleider:
Sjef Ligtenberg laat de hoogtepunten van het afgelopen seizoen de revue passeren. Hierop zijn geen opof aanmerkingen.

11. Uitreiking Koos Mouthaan wisselbeker en de Jan Damen wisselbeker.
De Koos Mouthaan beker wordt dit jaar gewonnen door De Kras 2
De Jan Damen beker wordt gewonnen door De Gouden Leeuw 2
De Koos Mouthaan beker wordt in ontvangst genomen door Wim van Dongen en John Kreeft.
Fran Kafoe en Mieke vd Houdt nemen de Jan Damen trofee in ontvangst.
12. Bestuursverkiezing:
Tom Mijnders en Adri Kouwenberg zijn reglementair aftredend en niet herkiesbaar. Hans van Deurzen
heeft te kennen gegeven zijn bestuursfunctie tussentijds neer te leggen i.v.m. drukke werkzaamheden.
Het bestuur draagt Ad van Dongen van BV ’t Vaartje voor als bestuurslid. Een man die nagenoeg in zijn
ééntje in staat is om zowel een jubileumtoernooi als een uitermate geslaagd jubileumfeest te organiseren
is ook capabel genoeg om zitting te nemen in het bestuur van de DBB. De vergadering is het hiermee
eens waardoor Ad bestuurslid is geworden van de DBB
Op het laatste moment hebben nog twee leden zich aangemeld als bestuurslid voor de DBB. Het betreft
Wim van Dongen en John Kreeft van BV De Kras. Omdat ook tegen hen geen bezwaren zijn vanuit de
vergadering worden zij ook welkom geheten als bestuurslid.
Vanuit de nieuwe leden van het bestuur komt de aankondiging dat er een tussentijdse ledenvergadering
te verwachten is waarin de plannen voor de toekomst worden bekend gemaakt. Tevens kan de
vergadering dan een nieuwe voorzitter kiezen.
13. Afrekening penningmeester:
De enige vereniging waarmee de penningmeester nog een financieel appeltje te schillen heeft is niet
aanwezig.
14. Rondvraag:
Voor de rondvraag geven zich op:
W. van Westenbrugge Euphonia
Ad van Dongen ’t Vaartje
Chr. vd Linden De Bobo’s
John Raaijmakers V.O.O.
Chantal Kayen A.L.M.
William van Westenbrugge:
Vraagt met het reglement in zijn hand nogmaals aandacht voor de in zijn ogen foutieve handelswijze van
het bestuur bij het kampioenschap driebanden in de eerste klasse afgelopen seizoen.
- het bestuur erkent dat de hele gang van zaken geen schoonheidsprijs verdient, maar beroept zich op
het
reglement. Na lezing van een aantal artikelen blijkt dat het reglement niet duidelijk is. Een schone taak
voor het
vernieuwde bestuur om zich hierover te buigen.
Ad van Dongen:
Bedankt de aanwezigen voor het vertrouwen in de nieuwe mensen die zich voor het bestuur hebben
aangemeld. Hij wil ook alle mensen die het feest hebben bezocht bedanken omdat er geen kwaad woord
is gevallen en iedereen er een geweldig feest van heeft gemaakt.
Christ vd Linden:
Wil graag met name Adri bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de DBB. Deze opmerking wordt met
een welgemeend applaus onderschreven.
John Raaijmakers:
Net voor carnaval zijn er nog wedstrijden gepland. In de meeste café’s zijn dan de biljarts al weg.
- doordat we 22 wedstrijdweken nodig hebben kon het niet anders ingedeeld worden. Wedstrijden
mogen wel
verzet worden naar een eerder tijdstip

Chantal Kayen:
Verzoekt opnieuw om de reglementen toegestuurd te krijgen
- worden waarschijnlijk herzien waarna iedereen een nieuw exemplaar krijgt
Het is beter wanneer een bestuur uit een oneven aantal leden bestaat.
- klopt, maar ook een even aantal werkt meestal wel goed; vernieuwde bestuur moet hier maar naar
kijken
Straf opgelegd naar PK libre:
- uitgelegd wordt dat alle gestraften slechts geschorst waren voor de PK driebanden van het afgelopen
seizoen
Voordat Hans van Deurzen de vergadering formeel afsluit blikt hij nog even terug op zijn periode van 12
jaar als bestuurslid/voorzitter van de DBB. In het kort laat hij een aantal ontwikkelingen de revue
passeren die de DBB gebracht hebben tot waar ze nu zijn. Een organisatie met een nagenoeg constant
aantal leden waarin het plezier van het biljarten voorop staat.
15. Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, de vergadering.

