
Notulen jaarvergadering bij De Valk 22 sept. 2010  

 

1. Opening: Sjef Ligtenberg heette iedereen van harte welkom, hij deelde mee dat hij als 

waarnemend voorzitter zal gaan functioneren, zolang er een voorzitter is gevonden. 

Verders te noemen in deze notulen voorzitter. Lion d’0r was maar met 1 

afgevaardigde aanwezig en krijgen een boete van 12,50 euro. 

2. Uitreiking Jan Damen en Koos Mouthaan Trofee, Voorzitter legde uit dat het team 

dat procentueel de meeste punten in de competitie zowel bij Libre en Driebanden 

hebben behaald, en geen boete hebben ontvangen de trofee winnen. De Koos 

Mouthaan Trofee Libre werd gewonnen door D’0uwe Sok, Mario Kouwenberg 

ontving de bekers hiervoor. De Jan Damen Driebanden Trofee werd uitgereikt aan Jan 

Vereggen van Aurora 1.  

3. Huldiging jubilarissen: we hadden 5 jubilarissen, 3 van 25 jaar, 1 van 40 jaar en 1 

van 50 jaar. Jan Schoenmakers van HSVK en Wilhelmien Laurijsen van ONA hadden 

afgemeld en zullen bij een andere gelegenheid worden gehuldigd. 

Ad Siemons Excelsior: 25 jaar lid, had eigenlijk bij het 60 jaar bestaan gehuldigd 

moeten worden. Uit onderzoek was gebleken dat hij in de begin jaren 3 jaar bij De 

Herberg had gespeeld. Ad ontving een mooi boeket bloemen en de Zilveren 

bondsspeld werd door bestuurslid José Slatman opgespeld. 

Arnoud Schellekens Nooit Volleerd: 40 jaar lid, ontving ook de bloemen en de 

Gouden bondsspeld. 

Jos Nollen De Bobo’s: 50 jaar lid, Jos heeft 31 jaar bij De Valk gespeeld daarna bij de 

Bobo’s. Secretaris Ad van Dongen had enkele leuke verhaaltjes over Jos, waarna Jos 

de bloemen en een mooi horloge in ontvangst kon nemen. Voorzitter gaf de 

aanwezigen de gelegenheid om de jubilarissen te feliciteren . 

4. Mededelingen: Voorzitter deelde mede dat de postbus is opgezegd, kostte 150 euro 

per jaar, er kwamen ongeveer 

5 brieven hierin binnen, het postbus adres wordt dat van de secretaris. 

Website: kunnen op dit moment geen wijzigingen of berichten in doen, de web-site zal 

zo snel als mogelijk is, worden aangepast, zodat hij makkelijker te bedienen is. 

5. Ingekomen stukken: geen. 

6. Jaarverslag wedstrijdleider: Voorzitter vroeg of hier opmerkingen over waren. Henk 

vd Sanden van Excelsior las een brief voor, dit ging over de kampioenendag bij ’t 

Vaartje, het speelschema en het schema tellen en schrijven was door de wedstrijdleider 

PK, niet goed in elkaar gezet. Secretaris meld dat dit niet meer zal gebeuren, er zal een 

nieuw schema gemaakt worden. Henk was het ook niet eens met de verdeling van het 

prijzengeld, en vond de 10 euro voor plaats 5 t/m 10 erg karig, dit komt niet overeen 

met de kosten voor de spelers die dag.Secretaris legt uit dat het prijzengeld van te 

voren bekend was, en men niet kan verwachten dat de DBB de verteer kosten van de 

spelers betaald. De opmerking dat het bestuur bij bijeenkomsten ook niet op een 

houtje zit te bijten, legt het bestuur naast zich neer. Toen kon de Loting 2
e
 ronde 

bekerwedstrijden gedaan worden, voorzitter zegt toe dat de uitslag hier van, snel in het 

systeem van Biljart Point zal staan. 

7. Jaarverslag secretaris: A Nooten van De Kras vroeg naar de bekende weg, hij wilde 

toch weten waarom de voorzitter was gestopt. Voorzitter legde nogmaals uit dat hier 

geen mededelingen over gedaan worden. 

8. Bestuursverkiezing: Aftreden waren John Kreeft en Ad van Dongen, er hadden  zich 

geen tegenkandidaten  aangemeld, en blijven automatisch in het bestuur, John en Ad  

werden bedankt voor het weer beschikbaar stellen. Vacature voorzitter: er hadden zich 

geen kandidaten aangemeld.                                                                                  



Vacature commissaris: Het bestuur droeg de secretaris van De Herberg Annie 

Fijneman voor, hier werd schriftelijk over gestemd , 44 voor 3 tegen en 1 blanco, 

waarbij Annie was aangenomen, voorzitter nodigde Annie uit om aan de bestuurstafel 

plaats te nemen. 

9. Verslag kascontrole:Op 1 September 2010 hebben ondergetekende, Annie Fijneman 

en Henk van der Sanden op verzoek van de penningmeester van de DBB diens 

financiële administratie, over het verenigingsjaar 2009/2010 gecontroleerd, en wel op 

het huisadres van de heer T. Meijers Pattonstr. 3 te Dongen. Zij hebben geconstateerd 

dat de gelden van de Dongense Biljart Bond op correcte wijze door de penningmeester 

zijn beheerd en geadministreerd. Aldus getekend te Dongen, 1 september 2010, Henk 

merkte op dat het er perfect uit zag. 

10. Benoeming nieuwe kascontole-leden: Henk vd Sanden was aftredend en werd 

bedankt voor het 2 jaar controleren. Annie Fijneman was in het bestuur gekozen, en 

mag niet in de kascontrole blijven. Voorzitter vroeg wie er zich beschikbaar wilden 

stellen, 1 lid voor 1 jaar en 1 lid voor 2 jaar. Peter Dingemans De Herberg stelde zich 

voor 1 jaar beschikbaar en Adri Kouwenberg van D’0uwe Sok voor 2 jaar. 

11. Jaarverslag penningmeester: A Nooten De Kras vroeg waar de onkosten bestuur 

voor zijn. Penningmeester legde uit dat de wedstrijdleider, secretaris en 

penningmeester een onkostenvergoeding ontvangen. Dit zijn kosten die men niet kan 

overleggen: telefoonkosten, benzinekosten, afschrijving computer en printer enz. 

Secretaris zegt dat er afgelopen jaar een externe harde schijf is aangeschaft, zodat er 

geen bestanden verloren gaan. A Kouwenberg D’0uwe Sok: kosten drukwerk zijn in 

de begroting lager dan dat het afgelopen jaar heeft gekost. Antwoord penningmeester: 

hebben afgelopen jaar uitslagformulieren en telboeken moeten aanschaffen, dit wordt 

komend jaar niet verwacht. 

 

Pauze en rondje van de DBB. 

 

12. Evaluatie nieuwe opzet competities: het bestuur is uiterst tevreden over de nieuwe 

opzet, en zou graag na afloop van de proefperiode hiermee doorgaan.    

In April 2011 zullen alle verenigingen een stemformulier per post ontvangen, men kan 

voor deze nieuwe opzet stemmen, of tegen stemmen, als de meerderheid tegen stemt, 

zullen we terug gaan naar de oude opzet. Dit stemformulier kan men in bijgesloten 

gefrankeerde envelop terug sturen. Het tellen van de stemmen zal gedaan worden door 

twee leden van de DBB op een nader te bepalen datum en lokatie. 

Voorzitter vraagt of er onder de aanwezigen iemand is die hierover iets wil zeggen. 

Toen ontstond er een levendige discussie onder de aanwezigen, velen hadden een 

mening, er waren tegen en voor standers. Het kwam er vooral op neer dat het 

minimaal te behalen car. per klasse te hoog is. Na de stemming hierover in April zal 

het bestuur bekijken of er extra ledenvergadering gehouden moet worden.  

13. Afrekening penningmeester: ALM, De Koude Tap, Lion d’0r,De Bus,ONA, worden 

verzocht om na afloop even bij hem langs te komen. 

14. Rondvraag: Ine de Boer MGD, ze waren in de eerste ronde van de bekerwedstrijden 

op de 17
e
 plaats geëindigd en vielen af voor de volgende ronde, zoals van te voren 

besloten was. Hoe is de berekening hiervoor, secretaris antwoord dat dit berekend 

wordt op het procentueel behaalde car. in die wedstrijd, MGD had 80 % en viel 

hierdoor af. 

Adri Kouwenberg D’0uwe Sok: hij miste een agendapunt, notulen vorige 

jaarvergadering, secretaris wist niet dat dit geweest is, toen Adri secretaris was, hij zal 



dit punt er de volgende keer bijzetten. Adri vroeg of Henk van der Sanden nog 

gehuldigd was voor zijn 40 jarig lidmaatschap, voorzitter kon dit beamen. 

Cees Willemse Euphonia: begintijd hoofd klasse wijzigen naar 19.30 uur, hierdoor 

heeft Euphonia 1 zich terug getrokken, hier klimt de secretaris meteen op in. Euphonia 

heeft schriftelijk bij het bestuur aangegeven, dat ze het team hebben terug getrokken, 

i.v.m. verandering van werkkring van enkele spelers en niet genoeg spelers hadden. 

Deze vraag is dus ongegrond. 

Rien Stubbe De Herberg: had in een wedstrijd meegemaakt dat medespelers van een 

tegenstander, ballen voorzegden en als de tegenstander de verkeerde bal pakte ook 

door de medespelers werd gezegd. Voorzitter meldde dat dit niet is toegestaan, het 

bestuur gaat er vanuit dat alle leden het wedstrijdreglement nakomen en zich niet 

onsportief gedragen. 

Jeffrey Dekkers ALM: Competitie vervalsing in de afgelopen competitie Extra-Libre, 

teams van de zelfde vereniging speelden 3 wedstrijden voor het einde tegen elkaar. 

Voorzitter legt uit dat er inderdaad iets fout is gegaan met het speelschema. Deze 

competitie is er wel rekening mee gehouden. 

Jan Smans De Valk vraagt op de valreep of hij nog iets mocht zeggen, dit werd door 

de voorzitter toegestaan. Jan stelt voor dat hij een nieuwe berekening over het 

minimaal te behalen car. per klasse zal maken, en dit naar alle verenigingen en bestuur 

DBB zal sturen. Dit voorstel wordt mogelijk bijgevoegd bij de het stemformulier in 

April.  

15. Sluiting: Voorzitter bedankte de aanwezigen voor de aanwezigheid en wenst allen nog 

een prettige avond, hij bedankte Jan Smans voor het beschikbaar stellen van zijn 

horeca gelegenheid. 

 

 

Secretaris Ad van Dongen                                                                                                    


