Notulen jaarvergadering bij De Valk 13 sept. 2017
1. Huldiging 60 jarige Jubilarissen: Voorzitter Mari Loonen deelde mede dat we twee
bijzondere jubilarissen hadden waardoor de jaarvergadering anders begon dan normaal.
Hij verzocht Henk Smans van de Herberg om naar voren te komen, hij memoreerde dat
Henk bij Het Groene Woud was begonnen en later bij ’t Looie Pepke en nu 33 jaar lid is
van De Herberg. Hij is nu inmiddels 7 jaar rustend lid, hij werd de nestor van de
vereniging genoemd ook door zijn inzet voor het Damesbiljarttoernooi, hij ontving uit
handen van de voorzitter een diner bon en mooi boeket bloemen. Voorzitter nodigde Ad
van Zelst van Aurora samen met zijn echtgenote uit om naar voren te komen en had een
kort woordje voor de jubilaris en ontving ook een diner bon en bloemen voor zijn
echtgenote. De reden van het korte woordje was dat het bestuur de wethouder van
sportzaken Piet Panis had uitgenodigd om Ad toe te spreken. Wethouder memoreerde het
biljartverleden van Ad ( zie verslag jubilarissen op de site ) en overhandigde de
Gemeentelijke Oorkonde van verdienste aan Ad. Hierna volgde een korte pauze om de
aanwezigen in de gelegenheid te stellen om de Jubilarissen te feliciteren en werd er aan
allen een consumptie namens de DBB aangeboden.
2. Opening: Voorzitter Mari Loonen heette iedereen van harte welkom, hij deelde mede
dat de verenigingen BCEnnog5, BC’94, en ALM die met 1 afgevaardigde aanwezig was,
allen een boete van 12,50 opgelegd krijgen wegens afwezigheid. Voorzitter stond stil bij
de overleden leden Albert Emmen van Excelsior, Tiny in ’t Groen van ’t Vaartje, Jack
van Gool De Gouden Leeuw en Harry Laurijsen van ONA.
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 ’t Vaartje 1, secretaris Toon Verbunt van ‘t Vaartje ontving
de trofee en de bijbehorende beker voor in de prijzenkast.
De Jan Damen Trofee driebanden werd gewonnen door De Koude Tap 1, hier ontving
Voorzitter Johan Nieuwenhuizen van De Koude Tap de bekers.
4. Huldiging jubilarissen: We hadden nog 14 jubilarissen, 25 jaar lid: Mario Kouwenberg
D’0uwe Sok, Arnold Willemse en Just Zonneveld en Paul de Jong van De Valk, Wil
Smulders ’t Vaartje en Jos de Bie van ONA. 40 jaar lid Dim van Groesen de Bobo’s,
Frans de Kort ONA, Ad Timmermans ’t Vaartje en Tom Diepstraten VOO. Allen
ontvingen een gegraveerde balpen en bloemen uit handen van de Voorzitter. 50 jaar lid:
Theo Damen De Gouden Leeuw, Johan Oerlemans ’t Vaartje en Werner Raaijmakers
van Nooit Volleerd ontvingen een horloge en bloemen.
5. Notulen jaarvergadering 2016: Voorzitter vroeg of hier aanmerkingen op waren, er
waren geen aanmerkingen.
6. Mededelingen: 1. Ad Siemons van het bestuur gaat de organisatie van het Midden
Brabant Kampioenschap op zich nemen. 2. Voorzitter verzocht de secretarissen om
wijzigingen van leden, adres, telefoonnummer of email adres ten alle tijden door te
geven aan secretaris Ad van Dongen. 3. Voorzitter verzocht alle teamleiders om tijdig de
uitslagen van Donderdag door te geven, i.v.m. maken nieuwsbrief en verslag voor de
krant te maken, zodat secretaris Ad van Dongen niet op zaterdag of zondag deze nog
moet maken. 4. We hebben een vernieuwde website kijk eens op www.dbb.nu
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: Afreden waren Voorzitter Mari Loonen en Commissaris Ad
Siemons, beiden hadden zich herkiesbaar gesteld, er hadden zich geen tegenkandidaten
aangemeld en blijven automatisch in het bestuur. Voorzitter vroeg of er iemand een
schriftelijke stemming wilde voor de Voorzitter, niemand wilde dit. Aftredend José
Slatman, José stelde zich na 18 jaar niet herkiesbaar. Voorzitter vertelde dat het geen
kleinigheid is om 18 jaar in het bestuur te zitten met een mannelijk overwicht, maar José
stond haar mannetje, ze heeft in het bestuur gezeten met 5 verschillende voorzitters, er
kwamen ook bestuursleden bij waarvan je dacht, als die in het bestuur komt dan stop ik
ermee. Inmiddels zaten jullie alweer 10 jaar samen in het bestuur naar jullie en ieders
tevredenheid. Voorzitter dankte José voor haar inzet en overhandigde een mooi
aandenken en de bijbehorende bloemen.

PAUZE rondje van de DBB. Voorzitter melde dat men telboeken kon kopen in de
pauze.
10. Verslag kascontrole: Op maandag 4 September 2017 hebben ondergetekende controle
uitgevoerd op de in-en uitgaven van de Dongense Biljart Bond over het boekjaar 1-82016 tot 1-8-2017 te huize van de penningmeester Theo Meijers. Alle kasstukken en
bankstukken zijn gecontroleerd, en akkoord bevonden. Tevens zijn de begrotingen
doorgenomen en zijn afwijkingen voldoende toegelicht. De kascommissie verleent
hierbij decharge aan de Penningmeester. Kascommissielid Chiel Rosenbrand melde nog
dat alles prima in orde was.
11. Benoeming nieuwe kascontrole-lid: John van Horen was aftredend en werd bedankt
voor het controleren van de kas. Voorzitter vroeg wie er in de commissie wilde plaats
nemen, Gerard van de Veeken van De Keu melde zich aan.
12. Verslag feest commissie 70 jarig bestaan: Namens de feestcommissie melde Wim van
Dongen dat het een mooi feest is geweest, hij dankte de Horecaondernemers voor het
verzorgen van het feest. Voorzitter bedankte de feestcommissie voor de organisatie.
13. Jaarverslag penningmeester: Voorzitter vroeg of hier aanmerkingen op waren, er
waren geen opmerkingen. Voorzitter vroeg de vergadering om de penningmeester
decharge te verlenen. Dit werd beloond met een applaus. Voorzitter dankte de
penningmeester.
14. Afrekening penningmeester: geen openstaande bedragen.
15. Rondvraag: De Koude Tap: Chiel Rosenbrand vroeg of competitie Driebanden ExtraLibre korter gemaakt kon worden en dat eind Juni de competities ten einde konden zijn.
Het liefst ook geen anderhalve competities meer. Wedstrijdleider zal dit meenemen met
het elkaar zetten van desbetreffende competitie. De BUS: Henk Faro had dezelfde vraag.
16. Sluiting: Voorzitter bedankte de aanwezigen voor de aanwezigheid op deze
jaarvergadering en bedankte Jan Smans voor de verzorging van deze vergadering en
wenste allen nog een prettige avond.
Secretaris Ad van Dongen

