
Notulen jaarvergadering bij ‘t Vaartje 28 sept. 2011  

 

1. Opening: Waarnemend voorzitter Sjef Ligtenberg heette iedereen van harte welkom, 

hij deelde mede dat BCEnnog5 en HSVK niet aanwezig waren en een boete van 12,50 

euro ontvangen. 

Voorzitter stond stil bij het overlijden van 5 leden in het afgelopen seizoen: 

Jan Struys De Valk, lid geweest vanaf oprichting. 

Piet Maas Nooit Volleerd, 55 jaar lid geweest. 

Arnoud Schellekens Nooit Volleerd, 40 jaar lid geweest. 

Rien Meesters Excelsior, 29 jaar lid geweest. 

Michel Broeders De Koude Tap, 6 jaar lid, eerder ook lid geweest bij andere 

verenigingen. 

Voorzitter verzocht de aanwezigen om staande de overledenen te herdenken.                                                                                                                                                                                

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 De Valk 3, voorzitter Piet Rademakers 

van De Valk ontving de trofee en de bijbehorende beker voor in de prijzenkast. 

De Jan Damen Trofee driebanden had De Koude Tap 1 gewonnen, secretaris Toon 

Broeders ontving de bekers uit handen van José Slatman en Annie Fijneman.  

3. Huldiging jubilarissen: we hadden 7 jubilarissen, 4 leden 25 jaar lid, 2 leden 40 jaar 

lid, 1 lid 50 jaar lid. 

Voorzitter huldigde eerst de 25 jarige jubilarissen, William Westenbrugge VOO, Peter 

Pijnenburg De Herberg, Gerrit de Smit en Hans van de Berg ONA waren niet 

aanwezig. De zilveren Bondsspeld werd opgespeld en ze ontvingen een mooi boeket 

bloemen. De huldiging van Gerrit en Hans zal door de secretaris van ONA later 

worden gedaan. ONA was grossier dit jaar met 4 jubilarissen, 40 jaar lid van ONA, 

waren Piet de Kok en Cees Panis, bij hen werd de Gouden bondsspeld opgespeld door 

de voorzitter en ze ontvingen ook een mooi boeket bloemen. Henny van de Udenhout 

van ALM was 50 jaar lid en ontving een prachtig horloge en bloemen. Daarna gingen 

de jubilarissen op de foto, voorzitter nodigde de aanwezigen uit om de jubilarissen te 

feliciteren. 

4. Notulen jaarvergadering 2010: Voorzitter vroeg of hier aanmerkingen op waren, er 

waren geen aanmerkingen, secretaris werd bedankt door de voorzitter. 

5. Mededelingen: Alle verenigingen hadden deze ontvangen bij de uitnodiging. Bij de 

driebanden en extra-libre competitie zullen de teams worden doorgenummerd. 

Voorbeeld : De Koude Tap heeft drie teams die driebanden spelen, en twee teams 

extra-libre, dan zijn de extra-libre teams De Koude Tap 4 en 5. Dit is om technische 

redenen i.v.m. aanleveren speelschema aan Biljart Point. 

Persoonlijke kampioenschappen Libre en Driebanden : het bestuur heeft besloten om 

te stoppen met het organiseren van deze kampioenschappen. De redenen : het terug 

lopende aantal deelnemers, het grote aantal afmeldingen, beschikbaarheid aantal 

biljarttafels, de hoge kosten. Het bestuur had verenigingen opgeroepen om deze 

kampioenschappen te gaan organiseren. De Koude Tap had schriftelijk laten weten 

interesse te hebben de organisatie te willen gaan doen. Voorzitter las brief van De 

Koude Tap voor, hierin werd gevraagd of er misschien nog een vereniging was om dit 

samen te gaan doen, uit de vergadering kwam geen enkele reactie. Afgesproken is dat 

De Koude Tap spoedig contact zal opnemen met secretaris Ad van Dongen om tot een 

opzet te komen. 

6. Ingekomen stukken: Er had zich een nieuwe vereniging schriftelijk aangemeld. De   



Golden Collection, dit is een afscheiding van De Gouden Keu, het driebanden team, 

voorzitter las brief voor. De aanmelding werd mondeling in stemming gebracht, met 

alle stemmen voor, werd De Golden Collection aangenomen. 

7. Jaarverslag wedstrijdleider: Hier waren geen aanmerkingen op, Sjef bedankt. 

Hierna werd de loting gedaan voor de tweede ronde DBB Bokaal, deze staat op de site. 

8. Jaarverslag secretaris: A Nooten van De Kras vroeg of de opzet competities nu 

definitief is, secretaris kon dit beamen. 

9. Bestuursverkiezing: Deze hadden de verenigingen bij de uitnodiging ontvangen: 

wedstrijdleider John Kreeft heeft in Mei besloten zijn bestuursfunctie wegens zijn 

gezondheid neer te leggen. Door het stoppen van John komt het aantal bestuursleden 

op vijf, ondanks het benaderen van verschillende leden, waarvan de bestuursleden 

dachten dat deze geschikt waren voor een functie in het bestuur, is het niet gelukt om 

nieuwe bestuursleden te vinden. Het bestuur heeft besloten om met vijf bestuursleden 

door te gaan. José Slatman en Sjef Ligtenberg waren aftredend en stelden zich 

herkiesbaar, er hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld, ze blijven automatisch 

in het bestuur. Het bestuur droeg Sjef Ligtenberg voor als voorzitter, hier werd 

schriftelijke over gestemd, uitslag: alle stemmen voor, Sjef is dus de nieuwe voorzitter. 

 

PAUZE rondje van de DBB 
 

            Hans van de Berg van ONA was inmiddels binnen gekomen en werd alsnog door de  

            Voorzitter gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap.  

  

10. Verslag kascontrole: De kascontrolecommissie bestaande uit P Dingemans van De 

Herberg en A Kouwenberg van D’0uwe Sok hebben op uitnodiging van de 

penningmeester van de financiën van de DBB gecontroleerd op 7 september j.l. Aan 

de hand van de kas- en bankstukken is de bijgehouden administratie gecontroleerd. De 

aangetroffen administratie bleek volledig en op correcte wijze geadministreerd. 

Steekproefsgewijs  werden zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven diversen posten 

gecontroleerd. Ook hierbij werden geen onregelmatigheden aangetroffen. De 

Commissie heeft vastgesteld dat onze penningmeester de heer Th. Meijers op een 

uiterst correcte en verantwoorde wijze de financiën van de DBB beheerd. Wij 

verzoeken de vergadering dan ook om de penningmeester decharge te verlenen. Dit 

werd gedaan door een applaus. Peter Dingemans nam het woord, hij melde dat er 

tijdens het controleren van de kas, een klein ongelukje was gebeurt, hij had een kop 

koffie over de administratie gestoten en het kopje was stuk. Hij bood Theo twee 

mokken aan om het goed te maken, dit werd beloond met een hartelelijk applaus. 

11. Benoeming nieuwe kascontole-lid : Peter Dingemans was aftredend en werd bedankt 

voor het controleren van de kas. Voorzitter vroeg wie er in de commissie wilde plaats 

nemen, na enig aandringen melde Piet Schoots van Excelsior zich aan. 

12. Jaarverslag penningmeester: A Nooten De Kras vroeg wat de post in de begroting 

inkomsten 2011-2012 div kampioenschappen was. Penningmeester legde uit dat er 

eigenlijk had moeten staan inschrijving competities. 

13. Afrekening penningmeester: Penningmeester verzoekt aan de afgevaardigden van 

De Gouden Leeuw en De Valk na de vergadering even langs te komen voor een 

openstaand bedrag.  

14. Rondvraag: Mieke van de Houdt MGD : MGD had zich afgemeld voor de 

vergadering en had van de secretaris bericht ontvangen dat, ondanks de afmelding er 

een boete van 12,50 euro op staat, hier was ze het duidelijk niet mee eens. Voorzitter 

legt uit dat het bestuur zich aan de reglementen moet houden, die door de verenigingen 



zijn goedgekeurd. Ook was ze het er niet mee eens dat ze twee jaar geleden, haar geld 

voor het spelen van een pk, wegens een bedrijfsongeval kon ze niet deelnemen, had 

terug gekregen, ze noemde het bestuur inhalig. Deze opmerking legt het bestuur naast 

zich neer, door het rumoer wat in de zaal ontstond en het doordrammen van Mieke 

viel wat ze toen nog zei, niet te notuleren. Peter Dingemans De Herberg: gaf De 

Koude Tap een tip voor het organiseren van de PK’s om deze met vier deelnemers per 

poule te spelen. Kennet John van Horen : John melde dat Kennet dringend op zoek 

is naar een lid, hij vroeg de verenigingen of men misschien leden had die tijdelijk bij 

Kennet mee wilde spelen, uit de vergadering kwamen geen reacties. De Kras Andre 

Nooten : Doornummeren teams driebanden en extra-libre, hij vroeg of dit niet 

verwarrend is, secretaris melde dat men duidelijk in het wedstrijdboekje kan zien of  

een team driebanden of extra-libre speelt. Hij stelde voor om de teams van de extra-

libre met 01-02-03 te nummeren. Dit blijkt niet mogelijk te zijn uit onderzoek achteraf.  

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

een prettige avond, hij bedankte Café ‘t Vaartje voor het beschikbaar stellen van de 

horeca gelegenheid. Hij melde dat men na de vergadering telboeken en uitslagbriefjes 

kon afhalen bij José Slatman. 

 

 

Secretaris Ad van Dongen                                                                                                    


