Notulen jaarvergadering DBB bij de Valk 25 september 2019
1) Opening: De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen
welkom, hij deelde mede dat de verenigingen BCEnnog 5 zonder
afmelding en Bv v de Gouden Keu met afmelding niet aanwezig waren,
alle krijgen een boete van € 12,50. Hierna vroeg hij iedereen te gaan
staan en 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan Chiel Rosenbrand van De
Koude Tap in acht te nemen.
2) Uitreiking Jan Damen en Koos Mouthaan Trofee: Voorzitter legde uit
dat het team dat procentueel de meeste punten in de competitie zowel
bij het libre als het driebanden hebben behaald, en geen boete hebben
ontvangen de trofee winnen. De Koos Mouthaan trofee werd gewonnen
door ALM, Kris Haast nam de trofee en de daarbij horende beker in
ontvangst.
De Jan Damen Trofee werd gewonnen door `t Vaartje 2, Jan Ligtenberg
nam trofee en beker in ontvangst.
De voorzitter vroeg of we door moeten gaan met de wisseltrofee, de
uitslag van de stemming was gelijk dus de wisseltrofee blijft behouden.
3) Huldiging Jubilarissen: we hadden 18 jubilarissen, 25 jaar lid: Henk Faro
De Bus, Koen de Ruiter De Valk, Saskia van de Zanden De Valk, Antoon
Verbunt `t Vaartje, Cees Kimenai ‘t Vaartje, `Hans Claassen `t Vaartje,
Theo de Gussum Nooit Volleerd. 40 jaar lid: Adri Kouwenberg D`Ouwe
Sok, Frans Meeren D`Ouwe Sok, Jan Pullens D`Ouwe Sok, Jan van Loon
De Herberg, Ewald Heijkant ONA, Roger Panis ONA, Theke Voogd VOO,
Anton Huybregts `t Vaartje, Rob Houtenpen De Valk. Allen ontvingen een
gegraveerde balpen en bloemen uit handen van de voorzitter. 50 jaar lid:
Wim van Dongen De Kras en Walter Oerlemans Nooit Volleerd, zij
ontvingen en horloge en bloemen uit de handen van de voorzitter.
4) Notulen jaarvergadering 2018: de vraag kwam waarom het bij
agendapunt 6.3 en de vraag bij agendapunt 14 niet terug te zien zijn in
de agenda van deze vergadering. De voorzitter antwoorde dat beide
punten bij de voorstellen bestuur worden besproken.
5) Mededelingen:
- Over 3 jaar bestaat de DBB 75 jaar, de voorzitter vroeg of er 3
personen zijn die in de feestcommissie willen plaats nemen om het
feest te organiseren, hierop kwam geen reactie van de aanwezigen,
de voorzitter vroeg of men dit mee wil nemen naar de verenigingen
en een terug koppeling wil geven.
- De wedstrijdleider vroeg de secretarissen om wijzigingen van leden
aan- en afmeldingen voor de opgave van de nieuwe competities te
doen.

6)

7)
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- In het verlagen van de ondergrens zag het bestuur geen noodzaak,
daar het maar om een paar personen ging.
Hierop ontstond een discussie, meerdere leden waren van mening
dat het om meer de een enkeling gaat, het bestuur beloofd dit verder
te onderzoeken en hierop terug te komen.
- Over het spelen met 4 personen in alle klasse is er geen reactie
gekomen van de verenigingen, wel is er in de wandelgangen gehoord
dat de kasteleins hier niet gelukkig mee zijn, zodat de huidige formule
gehanteerd blijft.
Voorstellen Bestuur:
- Verhogen caramboles bij dubbelpartijen en het afschaffen van de
barrage bij gelijke stand, hiervoor waren stembiljetten gestuurd naar
de secretariaten van de verenigingen, deze zijn bij binnenkomst
ingeleverd, voor dat we begonnen met het tellen van de stemmen
vroeg Adri Kouwenberg het woord, hij vertelde dat wij als bestuur
niet de goede weg bewandelden met de stembriefjes, want als de
voorstellen worden aangenomen moet er een artikelwijziging komen
in het reglement en dit moet dan duidelijk en met het nieuwe artikel
bekend gemaakt te worden, dus eigenlijk is het nu niet geldig, het
moet ook duidelijk op de agenda gezet worden. De voorzitter vroeg
aan de aanwezige leden of we de stemming moesten laten door gaan,
de meerderheid was hiervoor.
Beide voorstellen haalde geen meerderheid en zo blijft alles zoals het
was.
Ingekomen stukken: Brief van Adri Kouwenberg, punten zijn al
behandeld.
Jaarverslag secretaris en wedstrijdleider: Hier waren geen
aanmerkingen op. Hierna werd de loting gedaan voor 1/8 finale DBB
bokaal, deze staan op de site.
Bestuursverkiezingen: Aftredend waren Ad van Dongen niet herkiesbaar
en Ad Siemons herkiesbaar, er is een nieuwe aanmelding Kris Haast van
ALM, na een schriftelijke stemming 37 voor 1 tegen, werd Kris
aangenomen als nieuw bestuurslid.
Embert werd door het bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter, na
schriftelijke stemmen 36 voor en 2 tegen, werd hij benoemt als nieuwe
voorzitter.
Hierna namen we afscheid van Mari Loonen die 5 jaar voorzitter was en
voortijdig is gestopt, de voorzitter bedankte hem voor zijn goed inzet
tijdens zijn lidmaatschap van het bestuur, hij kreeg bloemen en een
envelop.

Hierna namen we afscheid Ad van Dongen als bestuurslid,
Na het organiseren van het jubileum feest wat heel goed verlopen is,
Is Ad is 22 september 2007 toegetreden tot het bestuur, met algehele
stemmen gekozen op de jaarvergadering.
Ad is gelijk secretaris geworden en nam de PR voor zijn rekening.
Een aantal punten waar Ad zeker zijn steentje heeft bijgedragen zijn, de
vrij teamopstelling, het wedstrijdboekje, en het digitaliseren van de DBB
met name biljartpoint.
Ad heeft altijd de reglementen goed nageleefd en ieder die daar een
vraag over had correct geantwoord.
Wat niet benoemd is maar zeker niet weggelaten kan , is dat Ad ook
wedstrijdleider, wedstrijdleider PK en waarnemend voorzitter is geweest,
Ad had op een gegeven moment vier functies tegelijk in het bestuur.
Pauze: Rondje van de DBB.
10)
Jaarverslag Penningmeester: De penningmeester was op het
laatste moment weggroepen i.v.m. privé omstandigheden, de voorzitter
vroeg of er aanmerkingen waren op het verslag, hierop kwamen een
aantal opmerkingen op de begroting voor volgend jaar, deze worden
doorgespeeld naar de penningmeester.
De voorzitter vroeg de vergadering om de penningmeester decharge te
verlenen, hier werd mee ingestemd.
11)
Verslag kascontrole:
De kascontrolecommissie bestaande uit G. van de Veeken van De Keu en
Christ van de Linden van De Bobo`s hebben op uitnodiging van de
penningmeester de financiën van de DBB gecontroleerd.
Aan de hand van de kas- en bankstukken is de gehele administratie
gecontroleerd, deze op volledige en op correcte wijzen 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 kascontrolecommissie 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 nieuw kascontrole lid: Gerrit van de Veeken was
aftredend en werd bedankt voor het controleren van de kas. De

voorzitter vroeg wie er bereid was plaats te nemen in de commissie dit
voor 2 jaar, Jeroen de Jong van De Salamander melde zich aan.
13)
Afrekening Penningmeester: was niet aanwezig.

14)
Rondvraag;
- De Salamander: Aan de vergadering was niet gevraagd of Ad Siemons
lid van het bestuur mocht blijven, dit werd alsnog gedaan en hier
kwam geen bezwaar tegen.
Het afschaffen van het boekje wordt als een gemis ervaren, kan
hierop terug gekomen worden, het bestuur gaat zich hierover
beraden.
- De Keu: ziet graag in het onderzoek naar de ondergrens van de te
behalen caramboles dat het per klasse bekeken wordt, dit neemt het
bestuur mee in het onderzoek.
- ONA: vindt het aantal caramboles dat men meer moet bij een dubbel
partij niet eerlijk, iemand die er 100 moet en iemand die er 15 moet,
moeten er allebei 5 meer in de dubbel partij. De voorzitter zegt dat
het voorstel is weggestemd maar dat ze een volgende keer als het ter
spraken komt er naar zullen kijken.
- D`Ouwe Sok: Waarom spelen er in de hoofd klasse maar 8 teams en in
de andere klasse 11 of 12 teams en is dit niet evenredig verdeeld, dit
is gedaan omdat er anders teams zijn die de ondergrens van de hoofd
klasse niet hallen.
Nooit volleerd: Fred Heijne ( Café de Viersprong ) en Gerrit vd Veeken
( Café D'Ouwe Sok )
willen namens horeca Dongen in de commissie 75 jarig bestaan plaats
nemen
en gaan dit voorleggen aan Bestuur Horeca Dongen
15)
Sluiting: de 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 Siemons.

