Notulen jaarvergadering bij De Valk 24 sept. 2014
Vergadering werd voorgezeten door secretaris Ad van Dongen in deze notulen Voorzitter.
Afwezig van het bestuur penningmeester Theo Meijers wegens vakantie.
1. Opening: Voorzitter Ad van Dongen heette mede namens Mari en Jose iedereen van
harte welkom, hij deelde mede dat BC Ennog en BC’94 niet aanwezig waren, deze
verenigingen ontvangen een boete van 12,50 euro.
Voorzitter stond stil bij het overlijden van Henk Emmen van Excelsior en Piet van
Dongen van De Kras, die kort na hun 50 jarig lidmaatschap zijn overleden, hij stond ook stil
bij het overlijden van Jan de Wit van De Kras die 42 jaar lid was geweest.
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 ALM 2, speler Robin van de Haak van ALM 2 ontving de
trofee en de bijbehorende beker voor in de prijzenkast.
De Jan Damen Trofee driebanden werd gewonnen door VOO 1, hier ontving
Jacqueline van de Zanden de bijbehorende bekers.
3. Huldiging jubilarissen: we hadden 13 jubilarissen, 11 leden 25 jaar lid, 2 leden 40 jaar
lid.
Voorzitter was zeer teleurgesteld door de slechte opkomst van de jubilarissen. Hij
huldigde eerst de 25 jarige jubilarissen, Ger Kerst van De Bobo’s, Richard de Hoogh
van De Herberg, Hans Verbunt De Keu en Bert Kimenai van ’t Vaartje. Allen
ontvingen een mooi boeket bloemen en als aandenken een graveerde pen. Willem van
Strien van ONA was 40 jaar lid en werd ook beloond met bloemen en pen. De
afwezige jubilarissen waren 25 jaar lid: Peter Gulickx Aurora, Clasien van Dongen De
Gouden Leeuw, Ans Dekkers De Herberg, Bart Hultermans en Toon van Kuyk ’t
Vaartje, John Schellekens D’0uwe Sok, Corinne van Os VOO. 40 jaar lid: Antoon van
Spaandonk De Bobo’s.
4. Notulen jaarvergadering 2013: Voorzitter vroeg of hier aanmerkingen op waren, er
waren geen aanmerkingen.
5. Mededelingen: 1. Voorzitter deelde mede dat het bestuur in de wandelgangen had
gehoord dat er teams waren die niet goed omgingen met het rookbeleid. Hij adviseerde
om met de tegenstanders voor de wedstrijd te overleggen. 2. Er zijn problemen met het
maken van het speelschema voor de Driebanden en Extra-Libre. Voorzitter deelde mede
dat de speelschema’s al jaren gemaakt worden door Embert Broekhoven lid van ’t
Vaartje en tevens wedstrijdleider van het District Midden Brabant van de KNBB.
Voorzitter had Embert uitgenodigd om uitleg te geven en gaf hem het woord: Zijn
streven is dat de teams van dezelfde vereniging en teams die in dezelfde locatie spelen,
deze binnen de eerste 3 rondes tegen elkaar hebben gespeeld. Ongeacht het programma
dat er gebruikt wordt zijn er altijd teams bij die 2 of 3 keer achter elkaar uit of thuis
spelen. Dat is altijd tijdens de wisseling van de 1e naar de 2e helft. Elk team heeft tijdens
de indeling een nummer, dat loopt op een gegeven moment vast als het aantal teams per
klasse niet gelijk is. Dit moet dan handmatig opgelost worden, dan moeten er
wedstrijden omgedraaid worden, om 1 fout op te lossen moeten vaak 5 wedstrijden
omgedraaid worden. Voorzitter dankte Embert voor zijn uitleg, Biljart Point is een
nieuwe versie aan het maken waarin deze problemen automatisch worden opgelost.
Voorzitter deelde mede dat Jan Smans van De Valk heeft aangegeven om Embert te
helpen met het speelschema.
6. Ingekomen stukken: Geen.

7. Jaarverslag wedstrijdleider/secretaris: Hier waren geen aanmerkingen op. Hierna
werd de loting gedaan voor 1/8 finale DBB Bokaal, deze staat op de site.
8. Bestuursverkiezing: Langst zittend bestuurslid Jose Slatman was aftredend en had zich
herkiesbaar gesteld, er waren geen tegenkandidaten, zodat Jose automatisch is herkozen.
Het bestuur droeg Ad Siemons van Excelsior voor als nieuw bestuurslid in de functie
van commissaris, hier werd schriftelijk over gestemd. Wim van Dongen en John Kreeft
van De Kras telden de stemmen, ze deelden mede dat Ad werd verkozen met algemene
stemmen voor. Voorzitter nodigde Ad uit om aan de bestuurstafel plaats te nemen.
Vacature voorzitter: het bestuur droeg zittend bestuurslid Mari Loonen voor. Voorzitter
had de statuten nagelezen en hierin staat bij Art. 11 lid 1: Het bestuur wijst uit zijn
midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. Lid 2: in afwijking van het in
lid1 bepaalde kan de algemene vergadering de voorzitter in persoon verkiezen.
Voorzitter vroeg de aanwezigen of er een vereniging was om de verkiezing in stemming
te brengen, niemand melde zich aan. Secretaris feliciteerde Mari met zijn benoeming en
overhandigde de voorzittershamer aan hem. Er was in het bestuur afgesproken dat de
secretaris de vergadering tot het einde zou leiden.

PAUZE rondje van de DBB.
9. Verslag kascontrole: Ingevolge Uw opdracht hebben ondergetekenden het kasboek en
kas over 2013-2014 gecontroleerd. Wij delen U mede dat wij het kasboek en kas over
2013-2014 en de toelichting akkoord hebben. Als de vergadering ook instemt met
gevoerd beleid, kan goedkeuring aan de penningmeester worden verleend. Getekend
Jack van Gool en Ad Rombouts. Door middel van een applaus werd de penningmeester
bedankt door de aanwezigen.
10. Benoeming nieuwe kascontrole-lid: Jack van Gool was aftredend en werd bedankt
voor het controleren van de kas. Voorzitter vroeg wie er in de commissie wilde plaats
nemen, Cees Panis van ONA melde zich aan.
11. Samenstelling feest commissie 70 jarig bestaan: Voorzitter deelde mede dat het
bestuur voor dit feest 10.000 euro zal uittrekken, tussenpersoon namens het bestuur is
Ad Siemons. Voorzitter vroeg de aanwezigen, wie er in de feestcommissie zitting wilde
nemen. Peter Dingemans van De Herberg, Chris van den Hoven De Salamander en Wim
van Dongen van De Kras gaven zich op. Voorzitter bedankte hun hier voor.
12. Jaarverslag penningmeester: Voorzitter vroeg of hier aanmerkingen op waren, er
waren geen opmerkingen.
13. Afrekening penningmeester: geen openstaande bedragen.
14. Rondvraag: De Bobo’s Dim van Groesen: er staat bij steeds meer spelers in het boekje
aangegeven dat die de 1e partij spelen. Men weet vaak niet of die speler wel mee doet en
op welke plaats hij staat in het team als hij mee doet. Het komt ook voor als deze speler
de eerste partij heeft gespeeld dat hij of zij om 22.30 uur nog binnen is. Hij stelt voor dat
de teams doorgeven aan de teamleider van de tegenstander of die speler wel mee doet
enz. De vergadering gaat hiermee akkoord. De Gouden Leeuw Theo Damen: In de
eerste klasse is bepaald dat het te behalen car. 30 x gemiddelde is en de ondergrens is
nog steeds 35 car. Toen het nog 25 x gem. + 10 car. was ging men uit van 1.000 gem.
waardoor men uitkwam op 35 car. Waarom is de ondergrens niet naar 30 car. gezet.
Voorzitter geeft aan dat hij dit wel in stemming wil brengen. Hij vraagt of de
aanwezigen akkoord gaan om de ondergrens in het seizoen 2015-2016 naar 30
caramboles te brengen. Niemand heeft bezwaar !!! Toen werden er toch een groot aantal
aanwezigen wakker en wilde men hier nu niet over beslissen en ontstond er een discussie

over de voor en tegens. Voorzitter kapte de discussie af en deelde mede dat men
voorstellen kan indienen en deze zullen door het bestuur in overweging genomen
worden. De Herberg Peter Dingemans: hij had twee mededelingen, het komt steeds
vaker voor dat teams te laat aanwezig zijn en had het verzoek om tijdig aanwezig te zijn.
Voorzitter deelt mede dat het bestuur daar niet op de hoogte kan zijn, bij het versturen
van de uitslag kan men opmerkingen plaatsen, deze heeft het bestuur niet ontvangen, dan
kan het bestuur pas tot actie over gaan. Hij deelde ook mede dat men vaak het tel bord
niet goed bijhoudt. Waarvan acte voor iedereen. D’0uwe Sok Adri Kouwenberg: Adri
vindt het storend dat als hij de website opent dat men dan drie ballen ziet bewegen, hij
zou ook liever zien dat hij beter bijgehouden wordt en er wat fleuriger uit zou komen te
zien. Voorzitter antwoord dat de website zo’n 4-5 jaar geleden door Biljart Point is
gemaakt omdat het bestuur niets met de website kon, die er toen was. Iedereen heeft een
eigen mening hier over, maar Adri kan wel adviezen insturen. Het bestuur staat altijd
open voor vernieuwingen. De Koude Tap Henk Ijpelaar: stel dat een speler 15 car. moet
halen en hij maakt een serie van 15, dan kan hij of zij nooit een hogere serie dan 15
maken. Voorzitter legt uit, dat uit, uit is en vond dit met meerderen een niet zo’n slimme
vraag.
15. Sluiting: Voorzitter bedankte de aanwezigen voor de aanwezigheid op deze
jaarvergadering en wenste allen nog een prettige avond, hij bedankte Jan Smans van
Café De Valk voor het beschikbaar stellen van de horeca gelegenheid. Hij melde dat
men na de vergadering telboeken kon kopen en verzocht de aanwezige jubilarissen om
met elkaar op de foto te gaan.
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