
Notulen jaarvergadering DBB bij de Valk 30 september 2020 

1) Opening: De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen 
welkom, hij deelde mede dat de verenigingen BCEnnog 5 zonder 
afmelding en Bv Aurora met afmelding niet aanwezig waren, door de 
coronacrisis was er per vereniging maar 1 lid uitgenodigd. Hierna vroeg 
hij iedereen te gaan staan en 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan Piet 
Schoots van Excelsior, Jan van de Zanden van VOO, Jack van de Ven van 
De Koude Tap en Christ van de Hoven van de Salamander 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 De Salamander, Jeroen van Dongen nam de trofee en de daarbij 
horende  beker in ontvangst. 
De Jan Damen Trofee werd dit jaar niet uitgereikt omdat het driebanden 
naar 3 ronde werd gestopt i.v.m. de corona. 

3) Huldiging Jubilarissen: we hadden 9 jubilarissen, 60 jaar lid Jos Nollen, 
Jos heeft te kennen gegeven dat hij niet naar de vergadering kwam om 
gehuldigd te worden, met hem is afgesproken dat hij 9 oktober thuis 
gehuldigd wordt en dat dan de wethouder mee komt een hij hem een 
gemeentelijke oorkonde uit te reiken. 
25 jaar lid: Ad van Dongen De Valk, Christ van Dongen D`Ouwe Sok, Ad 
Rombouts De Bobo`s, Cees de Been De Gouden Keu, 40 jaar lid: Herman 
van de Linden VOO, Bert Evers D`Ouwe Sok, Joop Haast ONA, Hans 
Oerlemans Nooit Volleerd. Allen ontvingen een gegraveerde balpen en 
bloemen uit handen van de voorzitter.  

4) Notulen jaarvergadering 2018: Er waren geen op- of aanmerkingen. 
Over 2 jaar bestaat de DBB 75 jaar, er is aan de verenigingen gevraagd of 
iemand zitting wil nemen in het feestcommissie,  hierop is geen reactie 
gekomen, er zijn 5 lokaalhouders die willen mee doen om het feest te 
organiseren, Kris Haast begeleid dit namens het bestuur. 

5) Mededelingen:  
- De wedstrijdleider vroeg de secretarissen om wijzigingen van leden 

aan- en afmeldingen voor de opgave van de nieuwe competities te 
doen, en de ledenlijst altijd bij te werken. 

- De verenigingen met maar 1 team mogen 12 leden opgeven. 
6) Voorstellen Bestuur: 

- Alle klasse beginnen om 19.00 uur en men speelt 22 x zijn moyenne, 



Als de laatste partij niet klaar is de behaalde caramboles invullen en 
de winnaar is degene met het hoogste procentueel gehaalde 
caramboles. 
Hierop ontstond een discussie, als de laatste partij helemaal niet is 
aangevangen, de wedstrijdleider denkt dat dit niet zal gebeuren maar 
als het zo is beide 1 punt, ook werd er geopperd om dan de laatste 
partij op een andere dag in te halen, het bestuur vindt dat dit niet 
handig is en wil afwachten hoe het de eerste week gaat en daarna als 
het nodig is veranderingen aan brengen. 

7) Ingekomen stukken: Brief van Adri Kouwenberg, Of de hoofd klasse niet 
om 19.30 uur kan beginnen. 
Antw. Het bestuur gaat bij alle teams van de hoofd klasse na hoe men 
hierover denkt, en als de meerderheid voor is kan dit veranderd worden. 
Brief Coen Pollaert namens ONA, Men vindt bij ONA dat het bestuur niet 
daadkrachtig heeft opgetreden tijdens de eerste corona uitbraak, en dat 
er tussen door geen meldingen zijn gedaan hoe de stand van zaken was. 
Antw. Het bestuur zegt dat het zich heeft gehouden aan de RIVM regels 
en dat er wel is gecommuniceerd, maar zolang het besluit is de cafés 
dicht te laten er geen noodzaak was iets te sturen, nadat bekend werd 
dat er weer gebiljart kon worden is dit gelijk opgepakt, de competitie 
ging niet door en er werd voor degene die wilde een vriendschappelijke 
competitie opgestart. 
ONA vindt dat het verlagen van de ondergrens eerst in de 
jaarvergadering besproken moet worden.  
Antw. De meerderheid van de vergadering van 2019 was voor verlaging, 
nu er meer teams in de hoofd klasse spelen zijn er meer spelers die de 
ondergrens niet halen, daarom is de ondergrens verlaagd. 
Hierop kwamen andere met de vraag om de ondergrens helemaal af te 
schaffen voor de laagste klasse. 
Antw. De ondergrens is ingesteld door de vrije team indeling, als men de 
ondergrens wil afschaffen dan ook de vrije teamindeling. 

8) 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. 

9) Bestuursverkiezingen: Er is niemand aftredend, voor de vacante functie 
heeft niemand zich aangemeld. 

 Pauze: Rondje van de DBB. 
10) Jaarverslag Penningmeester: Er was een opmerking over het 

jaarverslag, de penningmeester gaf aan dat dit een type fout was. 



Er werd geopperd om een jaar geen contributie te innen omdat er veel 
geld in kas is, dit gaat het bestuur bekijken. 
De voorzitter vroeg de vergadering om de penningmeester decharge te 
verlenen, hier werd mee ingestemd. 

11) Verslag kascontrole: 
De kascontrolecommissie bestaande uit Jeroen de Jong van de 
Salamander 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: Christ van de Linden 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, John Kreeft van De Kras melde zich aan. 

13) Afrekening Penningmeester: de open staande boete werd betaald. 
De penningmeester bedankte de verenigingen omdat als op tijd werd 
betaald. 

14) Rondvraag; 
- De Valk: altijd 1 lid per vereniging aanwezig bij de vergadering. 

Het bestuur gaat dit bekijken in de statuten staat dat er 2 leden 
aanwezig moeten zijn. 
 

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. 


