Notulen jaarvergadering DBB 2009 De Salamander
Afwezig: HSVK en BCEnnog5
1. Opening: Voorzitter heette iedereen van harte welkom en deelde mede dat HSVK en
BCEnnog5 niet aanwezig waren en een boete van 12,50 euro krijgen. Hij verzocht de
aanwezigen om staande één minuut stilte in acht te nemen voor onze overleden
dierbaren , in het bijzonder de leden Wim Doormalen De Gouden Leeuw, Koen Faro
De BUS, W Martens De Kras, Rein v d Broek De Salamander en Willy Schulte van
Aurora.
2. Uitreiking Jan Damen en Koos Mouthaan Trofee: Sjef reikte deze uit aan Nooit
Volleerd 1 Driebanden Jan Damen trofee, Modern Libre Koos Mouthaan trofee.
3. Huldiging jubilarissen: We habben 5 leden die 25 jaar lid zijn en 2 zijn 40 jaar lid
dit jaar. Gijs Ariëns De Salamander 25 jaar, Frans van Dongen en Peter v d Veeke
ONA 25 jaar lid, J in ’t Groen en Marij Veth 25 jaar lid, Walter Oerlemans Nooit
Volleerd 40 jaar lid en onze voorzitter Wim van Dongen 40 jaar lid. De jubilarissen
van VOO hadden afgemeld en de door post verstuurde uitnodiging naar ONA was niet
aangekomen, waardoor de jubilarissen niet aanwezig waren. De bloemen en
bondsspeldjes werden aan de afgevaardigden van ONA en VOO meegegeven.
Voorzitter zette zowel Gijs Ariëns als Walter Oerlemans in het zonnetje voor het
jubileum, secretaris Ad van Dongen huldigde Wim van Dongen voor zijn 40e jarig
jubileum. Henk v d Sanden van Excelsior gaf aan dat hij ook dit jaar 40 jaar lid is,
secretaris Ad van Dongen zegt toe dit uit te zoeken en hem snel op de hoogte te
brengen. Als Henk 40 jaar lid is zal hij alsnog gehuldigd worden.
4. Mededelingen: 1, Voorzitter deelt mede dat het maximaal te behalen car. bij
Driebanden 50 wordt. 2, Voorzitter vraagt hoe men er over denkt om de
kampioensteams op één avond te huldigen bij Libre , op een andere avond
Driebanden en Extra Libre. Dit i.v.m. dat het heel laat kan worden op de avond van
een kampioenschap, de vele telefoontjes op een avond en het niet juist doorgeven van
de tussenstanden. Adri Kouwenberg van D’0uwe Sok gaf aan, dat huldigen van een
team op dezelfde avond de feestvreugde wel verhoogd, de aanwezigen zijn het hier
mee eens. Het voorstel van het bestuur wordt niet ingevoerd, wel het vriendelijke
verzoek om de juiste tussenstanden door te geven.
5. Ingekomen stukken: Brief van Adri Kouwenberg D’0uwe Sok: op de vorige
jaarvergadering is door Euphonia gevraagd of een lid van hen (Ger Kerst) bij een
andere vereniging (De Bobo’s) mag blijven driebanden ook als Euphonia zelf een
driebandenteam heeft. Noch het bestuur als de verenigingen hadden hiertegen bezwaar.
De reglementen Art. 30 HH en Art. 14 wedstrijdreglement laten dit niet toe. Het
bestuur heeft besloten de reglementen te blijven hanteren.
6. Jaarverslag wedstrijdleider: Er zijn geen aanmerkingen, voorzitter bedankt Sjef
7. Jaarverslag secretaris: Er zijn geen aanmerkingen, voorzitter bedankt Ad.
8. Verslag kascontrole: Op uitnodiging van de penningmeester van de Dongense Biljart
Bond hebben ondergetekenden vandaag de kas-en bankbescheiden aan de hand van
bescheiden der uitgaven inhoudelijk gecontroleerd. Zij hebben daarbij vastgesteld dat
de penningmeester de heer Theo Meijers op verantwoorde wijze de financiën heeft
beheerd. Getekend te Dongen, 1 september 2009. Gerrit v d Veeken en Henk v d
Sanden. De aanwezige Henk v d Sanden had hier niets aan toe te voegen.
9. Benoeming nieuw kascontrole – lid: Gerrit v d Veeke was aftredend, en werd
bedankt voor het twee jaar controleren van de kas. Annie Fijneman van De Herberg
stelde zich beschikbaar als kascontrole-lid.

10. Jaarverslag penningmeester: C v d Linden van De Bobo’s vroeg om het leesbaarder
te maken. En ook het verslag van het jaar ervoor bij te sluiten. Penningmeester zegt
toe dit te gaan doen.
Pauze: Rondje van de DBB
Voor het volgende punt werd de loting voor de 2e ronde DBB Bokaal gedaan, deze zal
op de site geplaatst worden en per email verstuurd worden.
11. Vacature bestuur: Er hadden zich geen kandidaten aangemeld. Theo en Wim waren
aftredend , Wim nam het aftreedtermijn van de vorige voorzitter over. Beide hadden
zich herkiesbaar gesteld. Gezien er geen kandidaten waren werd Theo automatisch
herkozen. Over voorzitter Wim van Dongen werd schriftelijk gestemd, alle
aanwezigen stemde voor.
12. Afrekening penningmeester: De afwezige verenigingen ontvangen een factuur.
13. Rondvraag: Hier gaven De Kras en ONA zich voorop: A Nooten van De Kras vroeg
om het beter bekend te maken dat er een vacature vrij is in het bestuur en gaf de tip
aan het bestuur om mensen te benaderen. R Panis van ONA vroeg of hij de
uitnodiging digitaal kon ontvangen, secretaris geeft aan dat dit geen probleem is. Hij
vroeg ook waarom de jaarvergadering op woensdag was en niet zoals gewoonlijk op
dinsdag. Voorzitter legt uit dat er tegenwoordig ook op dinsdag wedstrijden zijn en dat
er daardoor voor gekozen is om de jaarvergadering op woensdag te houden.
14. Sluiting: Voorzitter dankt de aanwezigen voor hen komst op deze wel heel korte
vergadering, en wenst iedereen nog een prettige avond toe.

