
Notulen extra ledenvergadering DBB 11 Dec. 2007 in Sportcafe ‘t Vaartje 

 

Opening: Wim van Dongen heet iedereen welkom en vermeld dat ALM niet aanwezig is zonder af te 

melden de geldende boete hiervoor is reeds voldaan. 

 

Afscheid bestuursleden: Tom Mijnders: Hij heeft 6 jaar de functie van wedstrijdleider PK’s gehad en 

berichten voor de krant geschreven, wat zeer tijdrovend is en Wim overhandigde een mooi biljartbeeld , 

boeket bloemen en dvd van het feest. 

Hans van Deurzen: 12 jaar voorzitter, Hans heeft op de vorige vergadering al uitgesproken dat er de 

afgelopen jaren veel veranderingen hebben plaats gevonden en was er trots op dat er een toernooi is 

geweest op een lokatie met 150 deelnemers en bood aan Hans de geschenken aan. 

Adri Kouwenberg: 18 jaar secretaris, Wim benadrukt nogmaals dat Adri heel veel werk heeft verricht 

voor de DBB en dat zijn opvolger dit nu ook heeft. Dit werk 18 jaar lang doen is een hele prestatie en 

verdient iets extra’s . Wim nodigt de wethouder van sportzaken Piet Panis uit om het woord over te 

nemen. Piet memoreert dat er nu juist in het jubileumjaar afscheid wordt genomen van een zeer 

belangrijk persoon op bestuurlijk niveau binnen de DBB, je hebt er alles aangedaan om het ieder naar de 

zin te maken,wat niet altijd makkelijk is met 400 leden er is een geweldig feest geweest wat zeker fleur 

heeft gegeven aan je afscheid. Wij als gemeente bestuur hebben besloten om voor je verdienste binnen 

de biljartsport de Gemeentelijke Oorkonde aan je uit te reiken. Adri was toch wel overdonderd door deze 

verrassing en richtte een kort woord tot de aanwezigen, hij was zeer vereerd met deze oorkonde en 

wenste het nieuwe bestuur veel succes toe. 

Wim stelde de aanwezigen in de gelegenheid om afscheid te nemen en Adri te feliciteren met zijn 

oorkonde en bood een rondje van de DBB aan. 

 

 

Bekendmaking bestuursfuncties: Sjef wedstrijdleider competitie, José materialen, adverteerders, 

Theo penningmeester, John wedstrijdleider PK’s, Ad secretaris en PR. 

Wim wordt voorgedragen als voorzitter. 

Stemming: Met 48 stemmen voor en geen stemmen tegen wordt Wim gekozen als voorzitter DBB. 

Ingekomen stukken: Geen 

Mededelingen: Wijziging speeldatums, Midden Brabant 19 Jan. 2008 

Finale Le Prix 15 feb. 2008 

PK libre 15 mrt. 2008 

Jubilarissen: Onderzoek gedaan naar die vergeten zijn, voorlopig 16 vergeten en in 2008 17 

jubilarissen, Planning is om deze op een aparte avond te huldigen gezien het grote aantal. 

BV DE KRAAI is opgeheven. 

Extra- Libre competitie beginnen om 19.30 uur. 

Er zijn klachten dat erbij wedstrijden te laat wordt begonnen, het verzoek om tijdig aanwezig te zijn. 

Bekerwedstrijden: Als er een hoofdklasse team speelt aanvang 19.00 uur en bij de andere 19.30 uur. 

Wedstrijdboeken: zullen in een kleiner formaat worden gedrukt nl. A5. Dit is goedkoper. 

Naamsveranderig: VVK wordt De BUS 

 

 

 

Web-site: Voorzitter geeft het woord aan secretaris Ad .  

Kort na de jaarvergadering is de website over gedragen door Adri, hij kon mededelen dat men weinig 

kon doen met de huidige site en er weinig mogelijkheden in zaten, hij gaf het advies om te bekijken voor 

aanschaf nieuwe website, 

Wij hebben contact gezocht met twee heren die gespecialiseerd zijn in het maken van biljart sites. Zij 

hebben de site bekeken en tot de conclusie gekomen dat er toch mogelijkheden in zitten om deze aan te 

passen. Bovendien zijn zij in het bezit van een uitslagen systeem voor het online doorgeven van 

uitslagen. Wij hebben hierover een informatieavond gehad en besloten dit systeem te gaan toepassen 

binnen de DBB. In dit systeem zit ook de gehele ledenadministratie en talloze mogelijkheden zoals 

adverteerders pagina, plaatsen van foto’s en online doorgeven van de teamopgaves. Met ingang van de 

driebanden en extra-libre competitie zal dit systeem uitgebreid worden getest . Alle leden krijgen een 

bondsnr. Dat is een persoonlijk nummer en men behoud dat zolang men lid is van de DBB. Bij ingang 

van de driebanden en extra-libre zal men dit nr. op het uitslagformulier moeten vermelden. Zodat wij de 

uitslagen kunnen invoeren en dan zal het systeem dit verwerken. Met ingang van de libre competitie 

volgend jaar zal het systeem in gebruik genomen worden voor de verenigingen, alle secretarissen krijgen 



een inlogcode en ook alle teamleiders en reserve teamleiders kregen deze. Wij zijn er overtuigd dat er in 

ieder team wel iemand is die een internet aansluiting heeft. 

Na het invoeren van de uitslag dit mag gedaan worden door het thuisspelende of bezoekende team of de 

secretaris zullen ze een email krijgen van wat er is doorgegeven. Dit ter controle. 

Alle leden hebben toegang tot het kijken naar de uitslagen van alle teams en kunnen ook kijken naar de 

persoonlijke resultaten van alle spelers in alle klassen. Het systeem houd per direct alle gemiddeldes bij 

die tot dan behaald zijn. Dit heeft vele voordelen: de wedstrijdleider hoeft niet iedere week meer alle 

resultaten in te voeren, wat veel tijd kost, men hoeft het uitslagformulier niet meer te faxen of in te 

leveren.en het kost degene die de uitslag invoert 2 minuten tijd en alles is meteen actueel. Het systeem 

is sinds September in gebruik bij District Midden Brabant van de KNBB en iedereen is er zeer lovend 

over, na drie maanden gaven alle teams de uitslag online door en ontvangt men niets meer per fax of 

post. Het is dus gelukt mede door het doorgeven van email adressen en daar spelen ze met veel meer 

teams dan in Dongen. Nogmaals het dringende verzoek om email adressen door te geven. 

U zult zich afvragen wat gaat dit wel niet kosten. Het hele systeem wordt aangepast aan de wensen van 

de DBB en zal getest worden tijdens de driebanden extra libre competitie dit zal gratis zijn. Bij de start 

van de libre competitie treed het in werking en zijn de kosten 4 euro per opgegeven team dit is op jaar 

basis 102 teams is 408 euro. Dit willen we bekostigen door de inkomsten van adverteerders. Voor de 

libre competitie volgend jaar zal er een informatie avond zijn waarbij uitleg zal gegeven worden over dit 

systeem.Het systeem blijft in het bezit van hen, wij gaan dit alleen gebruiken er wordt om de vier uur 

door hen een back up gemaakt zodat er niets verloren gaat.Er worden enkele vragen gesteld die naar 

tevredenheid worden beantwoord. Ad geeft voor de geinteresseerden de sitenaam door waar men kan 

zien hoe het systeem werkt. Dit is www.knbb-mb.nl  

 

Reglementen: Deze zullen worden aangepast en in de loop van volgend jaar worden uitgegeven. Op de 

ledenvergadering volgend jaar zal om goedkeuring worden gevraagd.  

Vacature bestuur: Zitten nu met een even aantal, en dit moet eigenlijk oneven zijn, er hebben zich 

geen kandidaten aangemeld. 

Rondvraag: Christ v d Linden van De Bobo’s: Of erbij de Speeldatum van de PK libre rekening is 

gehouden met het Bandstoot toernooi bij De Valk. Ad legt uit dat dit gedaan is en er zijn geen 

wedstrijden bij De Valk. 

Sluiting: Voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en wenst ze nog een prettige avond. 


