
Notulen jaarvergadering bij ‘t Karrewiel 19 sept. 2012  

 

1. Opening:  Voorzitter Sjef Ligtenberg heette iedereen van harte welkom, hij deelde 

mede dat De Salamander , ALM en MGD niet aanwezig waren en een boete van 12,50 

euro ontvangen. 

Voorzitter stond stil bij het overlijden van Cees Jolie die vanaf de oprichting lid was 

van de DBB. 

Voorzitter verzocht de aanwezigen om staande de overledene 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 ONA 1, secretaris Roger Panis van ONA 

ontving de trofee en de bijbehorende beker voor in de prijzenkast. 

De Jan Damen Trofee driebanden had VOO 1 gewonnen, wedstrijdleider John 

Raaymakers van VOO ontving de bekers uit handen van José Slatman en Annie 

Fijneman.  

3. Huldiging jubilarissen: we hadden 18 jubilarissen, 14 leden 25 jaar lid, 3 leden 40 

jaar lid, 1 lid 50 jaar lid. 

Voorzitter huldigde eerst de 25 jarige jubilarissen, Frank Flipsen, Jan Nieuwenhuizen 

en Jef Verboven van BC’94. Tom Mijnders en Geert Trommelen van BCEnnog5,Cris 

van de Linden van De Bobo’s, Rene van Elshout en Gerrit vd Veeken van De Keu, 

Gerrit was niet aanwezig.Ad van de Put van Euphonia was niet aanwezig. Bert Geerts 

en Harry Laurijsen van ONA. Jan Smulders van ’t Vaartje. Jan Brok en AC Veth van 

VOO waren niet aanwezig.We hadden drie veertigjarige jubilarissen, Jan de Wit van 

De Kras, Jan Smans van De Valk en Jan van Laarhoven van Nooit Volleerd geen van 

deze was aanwezig. Jubilarissen ontvingen een graveerde balpen en een mooi boeket. 

Ad de Hoogh van De Gouden Leeuw 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 2011: Voorzitter vroeg of hier aanmerkingen op waren, er 

waren geen aanmerkingen, secretaris werd bedankt door de voorzitter. 

5. Mededelingen: Voorzitter deelde mede dat er per seizoen bekeken zal worden om 

voorwedstrijden te spelen in de bekerwedstrijden. Dit is afhankelijk van het aantal 

weken die beschikbaar zijn om deze te spelen. 

6. Ingekomen stukken: Geen 

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: Hier waren geen aanmerkingen op. 

9. Bestuursverkiezing: Penningmeester Theo Meijers was aftredend en had zich 

herkiesbaar gesteld, er hadden zich geen tegen kandidaten aan gemeld en Theo blijft 

penningmeester. Voorzitter dankte Theo voor het weer beschikbaar stellen. 

 

PAUZE rondje van de DBB.  
  

10. Verslag kascontrole:Het verslag werd voorgelezen door Adri Kouwenberg. De 

kascontrolecommissie bestaande uit P Schoots van Excelsior en A Kouwenberg van 

D’0uwe Sok hebben op uitnodiging van de penningmeester van de financiën van de 

DBB gecontroleerd op 12 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 aan getroffen.Op enkele vragen van de kascommissie kon de 

penningmeester een duidelijk antwoord geven en eventuele bescheiden overleggen. 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.  

11. Benoeming nieuwe kascontole-lid : Adri Kouwenberg 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 Jac van Gool van De Gouden Leeuw 

zich aan. 

12. Jaarverslag penningmeester: John Kreeft van De Kras, waarom is het vermogen dit 

jaar zoveel gestegen. Penningmeester legt uit dat het jaar loopt tot 31 Juli, dit jaar 

hebben adverteerders en de teambijdrage voor deze datum betaald, dit kan per jaar 

wisselen ook kwam voor Midden Brabant sponsorgeld binnen. Henk Ijpelaar van De 

Koude Tap, waarom is het vermogen zo hoog en wat doen we er mee. Voorzitter legt 

uit dat de DBB over 5 jaar zeventig jaar bestaat en dat het wel een feest waard is, over 

2 jaar zal er een feestcommissie samengesteld moeten worden om dit mogelijk te 

maken. Het bestuur zal daar geen zitting in nemen en alleen een adviserende rol 

hebben. 

13. Afrekening penningmeester: De vereniging die nog een bedrag had openstaan was 

niet aanwezig.  

14. Rondvraag: Jef Verboven van BC’94: De bekerwedstrijden zijn niet eerlijk, BC’94 

speelt hoofdklasse met een ondergrens van 45 car. Waarvan BC’94 enkele spelers 

heeft, het eerlijkste zou zijn dat hierin de ondergrens wordt afgeschaft en men gewoon 

het aantal caramboles volgens moyenne berekening moet halen. Secretaris legt uit dat 

in de bekerwedstrijden het probleem is dat er 2 moyenne berekeningen zijn, dit is door 

Biljart Point speciaal aangepast. Voor iedereen de berekening 30 maal gemiddelde zou 

makkelijker zijn. Adri Kouwenberg van D’0uwe Sok merkt op, nu er per klasse een 

ondergrens is heeft de toen ingevoerde carambole berekening 25 x moy. + 10 voor 

hoofd en eerste klasse, geen nut meer en zou men in alle klassen 30 maal moyenne 

moeten invoeren. Tom Mijnders van BCEnnog5: Tom had hetzelfde als Jef 

Verboven, dat het gebruik van twee rekenmethodes niet zou moeten gelden voor de 

bekercompetitie. Dit leidt namelijk tot oneerlijkheid. BCEnnog5 hebben al enkele 

jaren meegemaakt dat een speler uit hun team meer caramboles moest halen dan de 

tegenstanders die een hoger gemiddelde hebben. Verschillende verenigingen gingen in 

discussie, voorzitter stelde voor om te stemmen, dit werd afgewezen. Het bestuur zal 

gaan bekijken wat het eerlijkste is, voorstellen zijn welkom, het bestuur zal dan een 

definitieve beslissing nemen. 

15. Sluiting: Voorzitter bedankte de aanwezigen voor de aanwezigheid van deze korte 

jaarvergadering en wenste allen nog een prettige avond, hij bedankte Café ‘t Karrewiel 

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                                                                                                    


