Notulen jaarvergadering bij De Valk 16 sept. 2015
Afwezig van het bestuur penningmeester Theo Meijers wegens werk.
1. Opening: Voorzitter Mari Loonen heette iedereen van harte welkom, hij deelde mede
dat BC Ennog niet aanwezig was, deze vereniging ontvangt een boete van 12,50 euro.
Voorzitter stond stil bij het overlijden van Toon Broeders De Koude Tap, Gerard Kayen ALM,
Rien Stubbe De Herberg, Gijs Ariens De Kras en Cees de Jong ONA.
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 Nooit Volleerd 3, speler Ageeth Klomp ontving de trofee en
de bijbehorende beker voor in de prijzenkast.
De Jan Damen Trofee driebanden werd gewonnen door ’t Vaartje 2, hier ontving
Anton Smulders de bijbehorende bekers.
3. Huldiging jubilarissen: we hadden 11 jubilarissen, 3 leden 25 jaar lid, 5 leden 40 jaar
lid en 3 leden 50 jaar lid.
Voorzitter huldigde eerst de 25 jarige jubilarissen, Martin Peeters, De Keu en Julia
Raaijmakers, VOO. Ze ontvingen een mooi boeket bloemen en als aandenken een
graveerde pen. Jochem van OS van VOO was afwezig. Voorzitter huldigde toen de 40
jarige jubilarissen op passende wijze, Fon Martens, De Kras, Frans Kemmeren en
Anton Smulders van ’t Vaartje. Ferry van de Vlist Euphonia en Cor Veth van VOO
waren afwezig. De 50 jarige jubilarissen, Cees Laros en Cees Willemse van Euphonia
ontvingen een mooi horloge en boeket bloemen. Andre Maas van De Gouden Leeuw
was afwezig.
4. Notulen jaarvergadering 2014: Voorzitter vroeg of hier aanmerkingen op waren, er
waren geen aanmerkingen.
5. Mededelingen: 1. In Juni 2016 gaan we over tot on-line inschrijven, de secretarissen
krijgen ten zijner tijd de benodigde informatie. 2. Om informatie zoveel mogelijk
digitaal naar de verenigingen te sturen moeten we de juiste e-mailadressen hebben, Geef
deze dan door aan secretaris Ad van Dongen avan.dongen@home.nl
6. Ingekomen stukken: Het besuur had drie voorstellen ontvangen.1 Voorstel ’t Vaartje:
Tijdsduur in de Hoofdklasse Driebanden is te lang, er werd mondeling gestemd om de
carambole berekening te wijzigen naar 45 x gemiddelde, met een ondergrens van 16
caramboles. Uitslag 12 voor, 4 tegen, 6 blanco. De carambole berekening wordt in de
Hoofdklasse Driebanden 45 x gemiddelde, ondergrens 16 caramboles. 2. ’t Vaartje
stelde voor om de aanvangstijd in de Extra-Libre poule A te wijzigen naar 19.30 uur om
dezelfde reden. Hier werd mondeling over gestemd. Uitslag: 19 voor, 1 tegen, 2 blanco,
aanvang poule A wordt 19.30 uur. Voorstel De Valk/De Bobo’s: Ze vinden dat het
steeds vaker voorkomt dat er dubbelpartijen gespeeld worden en om hier tegen te gaan
optreden, ze stellen voor dat een team maximaal 2 keer per seizoen gebruik mag maken
van een dubbelpartij, de daaropvolgende(of wedstrijden) 2 punten in mindering op hun
puntentotaal en daarnaast eventueel een geldboete. Hier werd mondeling over gestemd.
Uitslag: 6 voor, 16 tegen. Niet aangenomen. Tegenvoorstel Bestuur DBB: Ongeveer
hetzelfde als van De Valk/De Bobo’s, met de wijziging geen geldboete, verplicht
vermelden reden bij invoer uitslagen, maximaal 2 x dubbelpartij per competitiehelft.
Ook hier werd er mondeling over gestemd. Uitslag: 5 voor, 17 tegen. Niet aangenomen,
er worden geen sancties opgelegd bij dubbelpartijen. Voorstel De Kras: 1. Voor
aanvang diende ze nog een voorste in, Extra punt voor het wedstrijd reglement: alle

biljartverenigingen dienen te spelen met een rode, witte en gele bal, het thuisteam speelt
met de witte ongemerkte bal. Hier ontstond een discussie over, conclusie:
Biljartverenigingen kunnen de Horecaondernemer niet verplichten welke kleur ballen hij
koopt, het is dus toegestaan om met 2 witte en rode bal te spelen. 2. Hoe lang mag een
speler met N (nieuwe speler) gekenmerkt worden; zolang hij geen 5 partijen per
spelsoort heeft gespeeld blijft hij nieuwe speler.
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. Aanpassen contributie lidmaatschap en deelname competities: Voorzitter legde uit
dat een aanpassing noodzakelijk is, om de volgende redenen. Hogere kosten digitaliseren
van o.a. competitie samenstelling, on-line inschrijven, onderhoud Biljart Point. Het
aantal leden neemt af, het vermogen krimpt, komende jubilea 70 en 75 jarig bestaan.
Feestcommissie heeft aangegeven dat men 2000 euro extra nodig heeft om een goed
feest te kunnen organiseren. Voorzitter gaf aan als er geen contributie verhoging komt
het 70 jarig bestaan niet door zal gaan. Voorzitter stelde voor om het lidmaatschap te
verhogen naar 8,50 euro en deelname competities naar 2,50 euro bij aanvang seizoen
2016 – 2017. Hier werd mondeling over gestemd. Uitslag: 14 voor, 7 tegen, 1 blanco. Is
aangenomen.
9. Bestuursverkiezing: Penningmeester Theo Meijers was aftredend en had zich
herkiesbaar gesteld, er waren geen tegenkandidaten, zodat Theo automatisch is herkozen.
Het bestuur droeg Embert Broekhoven van B.V. ‘t Vaartje voor als nieuw bestuurslid in
de functie van wedstrijdleider, hier werd schriftelijk over gestemd. De 40 jarige
jubilarissen Frans Kemmeren en Anton Smulders telden de stemmen, ze deelden mede
dat Embert werd verkozen met 34 voor, 8 tegen en 2 blanco. Voorzitter nodigde Embert
uit om aan de bestuurstafel plaats te nemen. Voorzitter dankte secretaris Ad van Dongen,
dat hij na het overlijden van Sjef Ligtenberg zo goed als in zijn eentje de hele organisatie
geregeld heeft. Dit werd beloond met een applaus.

PAUZE rondje van de DBB.
10. Verslag kascontrole: Op 8 September 2015 heeft de kascommissie “ de kas , kasboek
en bank gecontroleerd, en goedgekeurd. Er zijn geen fouten of opmerkingen
geconstateerd. Getekend Ad Rombouts en Cees Panis Door middel van een applaus
werd de penningmeester bedankt door de aanwezigen.
11. Benoeming nieuwe kascontrole-lid: Ad Rombouts was aftredend en werd bedankt voor
het controleren van de kas. Voorzitter vroeg wie er in de commissie wilde plaats nemen,
Guus Wansleeben van Aurora melde zich aan.
12. Verslag feest commissie 70 jarig bestaan: Voorzitter zegde 2000 euro extra voor het
70 jarig bestaan toe. Wim van Dongen dankte de aanwezigen, dat ze het mogelijk
hebben gemaakt om een goed feest te kunnen organiseren.
13. Jaarverslag penningmeester: Voorzitter vroeg of hier aanmerkingen op waren, er
waren geen opmerkingen.
14. Afrekening penningmeester: geen openstaande bedragen.
15. Rondvraag: Niemand
16. 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.

Secretaris Ad van Dongen

