Notulen jaarvergadering bij De Salamander 11 sept. 2013
Vergadering werd voorgezeten door secretaris Ad van Dongen in deze notulen Voorzitter.
1. Opening: Voorzitter Ad van Dongen heette mede namens Theo en Jose iedereen van
harte welkom, hij deelde mede dat De Gouden Keu , De Golden Collection en De
Valk met 1 afgevaardigde aanwezig waren, De Kras en De BUS waren niet aanwezig,
al deze verenigingen ontvangen een boete van 12,50 euro.
Voorzitter stond stil bij het overlijden van Gerrit Akkermans van Aurora die 46 jaar
lid was, hij stond ook stil bij het overlijden van onze voorzitter Sjef Ligtenberg 34 jaar
lid waarvan 12 jaar bestuurslid en 11 jaar wedstrijdleider en de laatste 2 jaar ook
voorzitter.
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 ONA 5, secretaris Roger Panis van ONA
ontving de trofee en de bijbehorende beker voor in de prijzenkast.
De Jan Damen Trofee driebanden had ONA 1 gewonnen, B.V. ONA grossiert de
laatste jaren kampioenschappen en pakte dan ook beide prijzen in het 50 jarig
jubileum van deze vereniging.
3. Huldiging jubilarissen: we hadden 10 jubilarissen, 7 leden 25 jaar lid, 1 lid 40 jaar
lid, 2 leden 50 jaar lid.
Voorzitter huldigde eerst de 25 jarige jubilarissen, Cees Sprangers Aurora, Tonny
Kokx BCEnnog5, Hans Jansen Euphonia, Hans de Smit ONA, Jan Loonen ‘t Vaartje,
Wil van Gils Nooit Volleerd, John Raaijmakers VOO was niet aanwezig wegens
verblijf in het buitenland. Albert Emmen van Excelsior was 40 jaar lid. Jubilarissen
ontvingen een graveerde balpen en een mooi boeket. Henk Emmen van Excelsior en
Piet van Dongen van De Kras 50 jaar lid, Henk is wegens gezondheid problemen
enkele weken geleden in aanwezigheid van familie en bestuur Excelsior gehuldigd, hij
ontving een prachtig horloge en een mooi boeket. Piet van Dongen van De Kras had
door nalatigheid van de secretaris van B.V. Kras geen uitnodiging ontvangen en was
niet aanwezig en kon dus niet gehuldigd worden voor zijn 50 jarig lidmaatschap. Hij
zal door B.V. De Kras op een later tijdstip gehuldigd worden.
4. Notulen jaarvergadering 2012: Voorzitter vroeg of hier aanmerkingen op waren, er
waren geen aanmerkingen.
5. Mededelingen: Voorzitter deelde mede dat De Koude Tap stopte met de organisatie
van de Pk’s Driebanden en Libre. Voorzitter was blij verheugd dat enkele
verenigingen zich hadden aangemeld om deze Pk’s te organiseren. De PK Libre wordt
toegewezen aan Excelsior en Nooit Volleerd met als wedstrijdleider Ad Siemons van
Excelsior. De PK Driebanden wordt toegewezen aan De Herberg met wedstrijdleider
Joke Clemens.
Biljart Point krijgt regelmatig e-mails van leden van de DBB, bijvoorbeeld: mijn
telefoonnr. is veranderd of men heeft een ander e-mail adres. Voorzitter verzoekt aan
de aanwezigen om aan alle leden mede te delen dat veranderingen alleen gedaan
worden door secretaris/wedstrijdleider Ad van Dongen via avan.dongen@home.nl
6. Ingekomen stukken: Uitnodiging ontvangen van Nooit Volleerd voor de receptie van
het 75 jarig bestaan van deze vereniging op vrijdag 20 september van 19.30 uur tot
22.00 uur in de Viersprong. Voorzitter meldt dat de vereniging het bijzonder op prijs
stelt bij Uw aanwezigheid.

7. Jaarverslag wedstrijdleider/secretaris: Hier waren geen aanmerkingen op. Hierna
werd de loting gedaan voor de tweede ronde DBB Bokaal, deze staat op de site.
8. Bestuursverkiezing: Secretaris Ad van Dongen was aftredend en stelde zich
herkiesbaar, er waren geen tegenkandidaten en blijft dus zittend in het bestuur.
Commissaris Annie Fijneman stelde zich niet herkiesbaar. Het bestuur droeg Mari
Loonen van Excelsior voor, hier werd schriftelijk over gestemd. De telling werd
verricht door Cees Sprangers en Jan Vereggen van B.V. Aurora, uitslag tweemaal
blanco en 36 stemmen voor. Voorzitter verzocht Mari om aan de bestuurstafel plaats
te nemen. Door het overlijden van onze voorzitter, is het bestuur dringend op zoek
naar een nieuwe voorzitter. Helaas heeft niemand zich aangemeld voor deze functie.
PAUZE rondje van de DBB.
Voor dat voorzitter verder ging met de vergadering maakt hij de functieverdeling van
het bestuur bekend. Jose Slatman: materialen, adverteerders en Horeca ondernemers
benaderen. Mari Loonen: adverteerders en Horeca ondernemers benaderen en
secretaris assisteren bij de organisatie van Midden Brabant. Theo Meijers:
penningmeester en waarnemend voorzitter bij afwezigheid secretaris. Ad van Dongen:
secretaris, wedstrijdleider, waarnemend voorzitter, redactie en site beheerder.
Voorzitter verzoekt de aanwezigen om eens goed binnen de verenigingen te kijken of
er kandidaten zijn voor de functie van voorzitter, deze kunnen dan contact opnemen
met hem.
9. Verslag kascontrole: Het verslag werd voorgelezen door Piet Schoots. De
kascontrolecommissie bestaande uit P Schoots van Excelsior en J van Gool van De
Gouden Leeuw hebben op uitnodiging van de penningmeester van de financiën van de
DBB gecontroleerd op 27 augustus J.L. Ten huize van penningmeester, Theo Meijers,
is door Sjack van Gool en Piet Schoots controle gedaan op de verantwoording van de
uitgaven en inkomsten van de DBB. Hierbij is het bank saldo gecontroleerd en
steekproef gewijs de in en uitgaven. Door ons zijn geen onregelmatigheden
geconstateerd. Namens de leden van de DBB moeten we Theo Meijers dan ook
bedanken voor zijn correcte manier van boekhouden. Getekend Sjack van Gool en Piet
Schoots. Door middel van een applaus werd hij bedankt door de aanwezigen.
10. Benoeming nieuwe kascontole-lid : Piet Schoots was aftredend en werd bedankt
voor het controleren van de kas. Voorzitter vroeg wie er in de commissie wilde plaats
nemen, Ad Rombouts van de Bobo’s melde zich aan.
11. Jaarverslag penningmeester: Cees Sprangers van Aurora was het opgevallen dat er
in de begroting een bedrag vermeld stond voor reisje bestuur en wilde weten waar het
reisje naar toe ging. Voorzitter meldde dat dit nog niet bekend was, normaal staat hier
ook geen bedrag voor, om onze overleden voorzitter Sjef Ligtenberg te bedanken voor
het vele werk dat hij heeft verricht voor de DBB wil het bestuur hem postuum
bedanken, door met het bestuur en partners in aanwezigheid van de echtgenote van
Sjef een dagje uit te gaan, vanuit de aanwezigen was er geen bezwaar. Dat zal dan
ook eenmalig zijn. Hierop nam Gerrit v.d. Veeken van B.V. De Keu het woord, jullie
doen als bestuur heel veel voor de DBB en jullie mogen wat mij betreft ieder jaar wel
een dagje uit gaan. Voorzitter dankte Gerrit voor deze woorden, maar legde uit dat dit
eenmalig zal zijn, de afgelopen jaren had het bestuur met partners eenmaal per jaar een
BBQ bij secretaris thuis, gezien het feit dat we over 4 jaar het 70 jarig bestaan gaan
vieren en 5 jaar later het 75 jarig bestaan zullen we als bestuur de komende jaren geen
extra kosten gaan maken.

12. Afrekening penningmeester: geen openstaande bedragen.
13. Rondvraag: Niemand !!! Dit is een unicum in het bestaan van de Dongense Biljart
Bond en voorzitter bedankte hier de aanwezigen voor, dit bewijst dat het bestuur goed
bezig is.
14. Sluiting: Voorzitter bedankte de aanwezigen voor de aanwezigheid van deze korte
jaarvergadering en wenste allen nog een prettige avond, hij bedankte Café De
Salamander voor het beschikbaar stellen van de horeca gelegenheid. Hij melde dat
men na de vergadering telboeken kon kopen.

Secretaris Ad van Dongen

