Notulen jaarvergadering bij De Valk 26 sept. 2018
1. Huldiging 60 jarige Jubilaris:
Voorzitter Mari Loonen deelde mede dat we een bijzondere jubilaris hadden waardoor
de jaarvergadering anders begon dan normaal.
Voorzitter ging naar Leo Heijmans van De Kras toe die samen met zijn zoon en
schoondochter naar de vergadering was gekomen, en had een kort woordje voor de
jubilaris, hij ontving een diner bon en bloemen. De reden van het korte woordje was dat
het bestuur de wethouder van sportzaken, Rene Jansen, had uitgenodigd om Leo toe te
spreken. De wethouder memoreerde het biljartverleden van Leo en overhandigde hem de
Gemeentelijke Oorkonde van verdienste. 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 namens de DBB aangeboden.
2. Opening
Voorzitter Mari Loonen heette iedereen van harte welkom, hij deelde mede dat de
verenigingen BCEnnog5, ALM en Aurora die met 1 afgevaardigde aanwezig was, allen
een boete van 12,50 opgelegd krijgen wegens afwezigheid. Voorzitter stond stil bij de
overleden leden Gerrit Faro De Koude Tap, Wim Praat De Salamander, Wim van
Beijsterveld `t Vaartje, Werner Raaijmakers Nooit Volleerd, Cees van Dongen De Kras.
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 2,
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 VOO 1, hier ontving secretaris
Jacquelina vd Zanden van VOO de bekers.
4. Huldiging jubilarissen:
We hadden nog 9 jubilarissen, 25 jaar lid: Jolanda de Hoogh De Herberg, Embert
Broekhoven `t Vaartje, Dick van Tilborg VOO. 40 jaar lid Peter Dingemans De Herberg,
Wim Dirven De Herberg, Ton Keulenmans De Herberg, Antoon Kuyten De Herberg.
Allen ontvingen een gegraveerde balpen en bloemen uit handen van de Voorzitter.
50 jaar lid: Rien Jansen De Valk, Piet Rademakers De Valk. ontvingen een horloge en
bloemen uit handen van de Voorzitter.
5. Notulen jaarvergadering 2017:
Voorzitter vroeg of hier aanmerkingen op waren, er waren geen aanmerkingen.
6. Mededelingen: 1.
1. Voorzitter verzocht de secretarissen om wijzigingen van leden, adres, telefoonnummer
of email adres ten alle tijden door te geven aan secretaris Ad Siemons, dit om
misverstanden te voorkomen.
2. Er zijn verenigingen die de formulieren over de privacywet nog niet terug gestuurd
hebben, dit graag alsnog zo spoedig mogelijk doen, het bestuur kan geen foto`s of
dergelijke plaatsen als dit niet geregeld is.
3. Vorig jaar waren er 49 dubbel partijen, dit is teveel een oplossing zou zijn om in alle
klasse met 4 spelers te gaan spelen, laat hierover eens de gedachten gaan in uw
vereniging. Nu zijn er na 3 speelrondes al 6 dubbelpartijen.
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 Penningmeester Theo Meijers en wedstrijdleider Embert Broekhoven,
beiden hadden zich herkiesbaar gesteld, er hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld
en blijven automatisch in het bestuur.
PAUZE rondje van de DBB. Voorzitter melde dat men telboeken kon kopen in de pauze.
10. 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.
11. Verslag kascontrole:
De kascontrolecommissie bestaande uit G. v.d. Veeken, van BV De Keu en M.
Rosenbrand van BV De Koude Tap hebben op uitnodiging van de penningmeester de
financiën van de DBB gecontroleerd op 12 september j.l.
Aan de hand van de kas- en bankstukken is de gehele administratie gecontroleerd. Deze
bleek op volledige en op correcte wijze geadministreerd.
Steekproefsgewijs werden zowel bij de inkomsten als de uitgaven diverse posten
gecontroleerd. Ook hierbij werden geen onregelmatigheden aangetroffen. Op de enkele
vragen van de kascommissie kon de penningmeester een duidelijk antwoord geven en
eventuele bescheiden overleggen.
De commissie heeft vastgesteld dat onze penningmeester de heer Th. Meijers op een
uiterst correcte en verantwoorde wijze de financiën van de DBB beheerd.
12. Benoeming nieuwe kascontrole-lid:
Chiel Rosenbrand 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.
13. Afrekening penningmeester:
geen openstaande bedragen.
14. Rondvraag: De Kennet:
Vraagt of er kan gekeken worden naar het minimale aantal te behalen caramboles bij het
libre, ze vinden het verschil te groot.
Dit wordt meegenomen door het bestuur, er wordt gekeken om hoeveel personen dit gaat,
er zal op terug gekomen worden.
15. Sluiting:
Voorzitter bedankte de aanwezigen voor de aanwezigheid op deze jaarvergadering en
bedankte zijn mede bestuursleden voor hun werk en inzet en wenste allen nog een
prettige avond.
Secretaris Ad Siemons

