
Notulen jaarvergadering 23 sept 2008 bij ’t Karrewiel 

Afwezig met afmelding: De BUS en MGD 
Afwezig zonder afmelding: Achterberg, BCEnnog5, D’0uwe Sok en Modern. 

1. Opening: Voorzitter heet iedereen van harte welkom .  

Er wordt een moment stilgestaan bij het overlijden van Piet Raesen van Aurora die 55 jaar lid van DBB is 
geweest. 

1. Uitreiking Jan Damen en Koos Mouthaan Trofee: Sjef Ligtenberg reikt de Trofeeën uit aan ’t 

Vaartje 2 winnaar Jan Damen Trofee en ONA 4 Koos Mouthaan Trofee.  
2. Mededelingen: Extra libre competitie wordt aparte competitie, dus spelers die hieraan  

meedoen hebben volgend jaar een libre gemiddelde en een extra libre gemiddelde 
Inschrijfgeld persoonlijke kampioenschappen wordt verhoogd naar 6 euro. 
Voorzitter vraagt of er belangstelling is om een kampioenendag te houden voor de persoonlijke 
kampioenen met een goed gevulde prijzenpot. Dit wordt in stemming gebracht: voor 17, tegen 1 en 2 
blanco. Dit is dus aangenomen. 

1. Ingekomen stukken: BV De Valk extra-libre met 5 spelers. Dit wordt in stemming gebracht: voor 

9, tegen 9 en 2 blanco. De stemmen staakten. Er wordt besloten nogmaals te stemmen, Uitlag: 
voor 8, tegen 11 en 1 blanco. De Extra-Libre competitie blijven we met 4 spelers spelen. 

HSVK moyenne berekeningen nieuwe spelers driebanden. Aantal te behalen car. 
bij libre delen door 3 en 3 car, bijtellen. Voorstel bestuur, bij extreme verhoging na 
drie gespeelde partijen aanpassen. Na enige discussie hierover werd besloten dat het bestuur de vrijheid 
krijgt om in te grijpen. 

1. Jaarverslag wedstrijdleider: Er waren geen opmerkingen. Bij dit punt deed Sjef loting 

bekerwedstrijden.  
2. Jaarverslag secretaris: Andre Nooten heeft een vraag over de teambijdrage. Secretaris legt uit 

dat dit een beslissing van het bestuur is geweest in overleg met Horeca Dongen. 

ALM en Aurora vragen waarom zij hier voor een rekening hebben gekregen. Secretaris meld dat de 
eigenaar een contract heeft getekend waarin hij aangeeft dat de rekening naar de vereniging gestuurd 
moet worden. Kopy’s hiervan zullen naar Aurora en ALM gestuurd worden. 
Christ v d Linden vraagt waarom in het verslag een stuk staat over vrije teamsamenstelling, secretaris 
legt uit, dat dit in het bestuur besproken is en dus ook in het jaarverslag hoort te staan. Er volgt enige 
discussie, er wordt besloten erop de volgende jaarvergadering terug te komen. 

1. Verslag kascontrole-commissie, Schriftelijk verslag getekend door Gerrit v d Veeke en Chantal 
Kayen op 15 sept. 2008: 

Vandaag hebben wij (Gerrit van der Veeke en Chantal Kayen) de kas gecontroleerd van de Dongese 
Biljart Bond. 
Bij de kascontrole bleek dat er een afschrift miste in de administratie. Theo heeft toen het 
internetbankieren opgestart waardoor er digitaal gecontroleerd kon worden. 
Verder hebben we geen bemerkingen voor de kascontrole. 
Gerrit merkt nog op dat de verzekering heel duur is maar het bestuur heeft hierin al actie ondernomen, 
hij vind ook dat er nog veel geld staat op de spaarrekening. Een feest geven zou een mogelijkheid zijn. 

Voorzitter zegt dat een feest net als met het 60-jarig bestaan financieel niet mogelijk is. Antwoord 
aanwezigen: het mag ook minder zijn.  

1. Benoeming nieuw kascontrole-lid, Chantal Kayen wordt bedankt voor het 2 jaar lang controleren 
van de kas. Henk van de Zanden Excelsior stelt zich beschikbaar. 

 
PAUZE: Het bestuur bied een rondje aan. 

1. Jaarverslag penningmeester: Andre Nooten heeft een vraag over de begroting 2007-2008: 

Penningmeester legt uit dat de posten inschrijvingen en competities bijelkaar geteld zijn.  



2. Goedkeuring nieuw reglement: Art. 16 zal nageleefd moeten worden: Men moet met twee 

afgevaardigden op de jaarvergadering aanwezig zijn, bij afwezigheid een geldboete van 12,50 
euro. Aanwezigen zijn van mening dat men zich aan alle regels moet houden.  

3. Website: reglement en statuten zullen op de website komen. 

Voorzitter bedankt alle leden voor het tijdig doorgeven van de uitslagen. 

1. Vacature bestuur: Sjef en Jose zijn beide herkiesbaar, er hebben zich geen tegenkandidaten 
aangemeld en blijven automatisch in het bestuur. Sjef en Jose worden bedankt voor het weer 
beschikbaar stellen. Voor de vacature had Judith v d Put van Kennet zich kandidaat gesteld. Hier 
werd schriftelijk over gestemd. Uitslag : voor 31, tegen 5 en 1 blanco. Door de komst van Judith 

is het bestuur weer op volle sterkte.  
2. Afrekening penningmeester: Theo heeft geen openstaande betalingen.  
3. Rondvraag:  

ALM : Jeffrey Dekkers, waarom stond er geen foto van de driebanden PK kampioenen in de krant. 

Voorzitter zegt dat dit wel was. 

Geen jaarvergadering plannen op dinsdag als ALM 2 thuis moet spelen. Hier zal rekening mee gehouden 

worden. 

Aurora: Liesbeth Dielen, kunnen er regels voor het rookbeleid komen. Dit is in het bestuur besproken en 

hebben beslist dit niet te doen, we zijn allemaal volwassen genoeg om hier op een goede manier in 

onderling overleg mee om te gaan. 

Er zijn veel teams die te laat komen, zal vermelding komen in nieuwsbrief, men kan dit ook melden bij 

opmerkingen uitslagformulier. 

Euphonia: Jack Heesbeen, mag een speler die bij twee verenigingen lid is, blijven meespelen bij de 

andere vereniging driebanden competitie als Euphonia ook driebanden wil gaan spelen. De verenigingen 

en bestuur hebben hier geen bezwaar tegen. 

Excelsior: Henk v d Zanden, vind dat het bestuur de vrijheid moet hebben om beslissingen te nemen, zij 

zijn tenslotte de organisatie. Hier zijn het de aanwezigen mee eens. 

De Valk: Jack Klijn, Bij de driebanden competitie de Belgische telling het zgn. 10 punten systeem 

invoeren. Hier zijn de meningen over verdeeld. Het bestuur zal dit bekijken en bij de volgende 

vergadering op terug komen. 

Sluiting: Voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid en wenst ze nog een prettige avond , en 

bedankt Gerrit van ’t Karrewiel voor het beschikbaar stellen van 


