
Notulen jaarvergadering bij De Valk 21 sept. 2016 

 

1. Huldiging 60 jarige Jubilaris: Voorzitter Mari Loonen deelde mede dat we een 

bijzondere          

Jubilaris hadden waardoor de jaarvergadering anders begon dan normaal. Hij verzocht 

Cor Vereggen van Aurora om samen met zijn echtgenote naar voren te komen, hij had 

een kort woordje voor de jubilaris en overhandigde zijn echtgenote een mooi boeket 

bloemen en Cor ontving een dinerbon. De reden van het korte woordje was dat het 

bestuur de wethouder van sportzaken Piet Panis had uitgenodigd om Cor toe te spreken. 

Wethouder memoreerde het biljartverleden van Cor ( zie verslag jubilarissen op de site ) 

en overhandigde de Gemeentelijke Oorkonde van verdienste aan Cor. Hierna volgde een 

korte pauze om de aanwezigen in de gelegenheid te stellen om de Jubilaris te feliciteren 

en werd er aan allen een consumptie van de DBB aangeboden. 

2. Opening: Voorzitter Mari Loonen heette iedereen van harte welkom, hij deelde mede   

dat de verenigingen BCEnnog5, De Gouden Keu, ALM, BC’94, De Keu en D’0uwe Sok 

die met 1 afgevaardigde aanwezig was, allen een boete van 12,50 opgelegd krijgen 

wegens afwezigheid. Voorzitter stond stil bij de overleden leden Toon van Peer van 

Excelsior, Ben Tritten van De BUS en de sinds kort overleden Guus Wansleeben van 

Aurora en Leon Timmermans van De Koude Tap. 

        Voorzitter verzocht de aanwezigen om staande de overledenen te herdenken. 

3. 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 2, Voorzitter van De Valk Piet Rademakers ontving 

de trofee en de bijbehorende beker voor in de prijzenkast. 

        De Jan Damen Trofee driebanden werd gewonnen door Aurora, hier ontving teamleider     

        Jan Vereggen de bekers. 

4. Huldiging jubilarissen: We hadden nog vier Jubilarissen, 25 jaar lid Toon van der Horst 

van De Bus was helaas wegens gezondheidsproblemen niet aanwezig. 25 jaar lid Mathé 

Boons van VOO, 40 jaar lid Piet Schoots van Excelsior en Wout Van Delft van ONA zij 

ontvingen een gegraveerde balpen en een mooi boeket uit handen van secretaris Ad van 

Dongen.  

5. Notulen jaarvergadering 2015: Voorzitter vroeg of hier aanmerkingen op waren, er 

waren geen aanmerkingen. 

6. Mededelingen: 1. In November 2016 gaan we in plaats van digitaal over tot online 

inschrijven via www.dbb.nu, 2. Kopen telboeken gaat in het vervolg alleen nog bij 

bestuurslid Ad Siemons. 3. Voorzitter deelde mede dat de vereniging De Golden 

Collection was opgeheven. 

7. Ingekomen stukken: Geen. 

8. Jaarverslag wedstrijdleider/secretaris: Hier waren geen aanmerkingen op. Hierna 

werd de loting gedaan voor 1/8 finale DBB Bokaal, deze staat op de site.  

9. Bestuursverkiezing: Secretaris Ad van Dongen was aftredend en had zich herkiesbaar 

gesteld. Er hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld, zodat Ad automatisch in het 

bestuur blijft. Voorzitter dankte Ad voor het weer beschikbaar stellen. 

 

 

PAUZE rondje van de DBB.  
  

10. Verslag kascontrole: Kascommissielid John van Horen deelde mede dat hij samen met 

Cees Panis van ONA de kas had gecontroleerd, de boekhouding was prima in orde er 



waren geen onregelmatigheden te melden. Dit werd beloond met een applaus naar 

Penningmeester Theo Meijers toe. 

11. Benoeming nieuwe kascontrole-lid: Cees Panis was aftredend en werd bedankt voor 

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

Chiel Rosenbrand van De Koude Tap melde zich aan. 

12. Verslag feest commissie 70 jarig bestaan: Namens de feestcommissie melde Wim van 

Dongen dat het feest op 9 September 2017 zal plaats vinden in De Salamander. De 

Horeca ondernemers van De Salamander, De Viersprong en Aurora gaan het feest 

verzorgen. Er zal een eigen bijdrage gevraagd worden van 7,50 euro per aangemeld lid 

en partner. In Januari 2017 zullen de inschrijfformulieren worden verzonden naar de 

secretarissen van de aangesloten verenigingen. 

13. Jaarverslag penningmeester: Voorzitter vroeg of hier aanmerkingen op waren. Jac 

Klijn van De Valk, waarom is het feest niet begroot, boekjaar loopt tot 1 Augustus 2017 

en het feest valt in het volgende boekjaar. Voorzitter deelde mede dat de post Midden 

Brabant in de begroting waarschijnlijk hoger uit zal vallen. Op 14 Januari 2017 zal deze 

voor de 50e keer worden gespeeld in Tilburg en zal er iets extra’s gedaan worden, hoe en 

wat is nog niet bekend. 

14. Afrekening penningmeester: geen openstaande bedragen.  

15. Rondvraag: De Kras, John Kreeft: waarom wordt er in de Libre competitie in de 2e. 3e 

en 4e klasse geen anderhalve competitie gespeeld. Hij had hier een mail voor verstuurd, 

maar had geen antwoord ontvangen. Voorzitter melde dat secretaris Ad van Dongen een 

nieuw adres heeft, avan.dongen@ziggo.nl. Er volgde een discussie over het wel of niet 

verstuurde mailtje. Achteraf is gebleken dat wedstrijdleider Embert Broekhoven op 3 Juli 

wel heeft geantwoord !! Secretaris legde uit dat er maar 18 weken beschikbaar zijn en dit 

al jaren zo is, er moeten ook weken vrij worden gehouden voor de DBB Bokaal. Een 

anderhalve competitie is niet haalbaar, er is gekozen voor een hele competitie 14 

wedstrijden + 4 wedstrijden waarin teams van dezelfde vereniging of lokaliteit niet 3 

keer tegen elkaar spelen. De Valk, Jac Klijn: Nu worden bij het huldigen van teams een 

aandenken uitgereikt, hij stelde voor om over te gaan naar geldprijzen. Dit voorstel zal 

binnen het bestuur besproken worden. VOO, namens William van Westenbrugge, men 

stelde voor om naast de Libre competitie een Driebanden competitie te spelen, secretaris 

legde uit dat men dit in Oosterhout ook doet, dit betekend dat men start in September en 

eindigt in April, dit is dan meteen einde seizoen en worden in de periode na April de 

PK’s gespeeld. Er werd besloten om het voorstel van De Valk en VOO te behandelen via 

een brief die de secretarissen  zullen ontvangen, waarin ze hun voorkeur kunnen 

uitspreken. 

16. Sluiting: Voorzitter bedankte de aanwezigen voor de aanwezigheid op deze 

jaarvergadering en wenste allen nog een prettige avond. 

 

Secretaris Ad van Dongen                                                                                                  
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