
Notulen jaarvergadering DBB bij Café- zaal de Viersprong 15 september 2021 

1) Opening: De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen 
welkom, hij deelde mede dat de verenigingen BCEnnog 5 zonder 
afmelding niet aanwezig waren, en hij gaf uitleg over het verwisselen van 
de locatie. Hierna vroeg hij iedereen te gaan staan en 1 minuut stilte ter 
nagedachtenis aan Cor Vereggen Aurora en Henk Smans van De Herberg. 
in acht te nemen. 

2) Huldiging Jubilarissen: we hadden 10 jubilarissen, 50 jaar lid Piet de Kok 
ONA en Cees Panis ONA, zij ontvingen een leuk aandenken en bloemen 
van de voorzitter.  
25 jaar lid: Piet Ackermans Excelsior, Bart Jan Verbunt Kennet, Arjan van 
de Veeken en Patrick van Dongen Kennet, 40 jaar lid: Corné van 
Beijsterveld De Bobo`s, John van Dongen De Gouden Leeuw, Jack 
Heesbeen Euphonia en Ton Kemmeren `t Vaartje. Allen ontvingen een 
gegraveerde balpen en bloemen uit handen van de voorzitter.  

3) Notulen jaarvergadering 2020: Er waren geen op- of aanmerkingen. 
4) 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, denk hierbij ook aan de 
adresgegevens, laatst werd een jubilaris uit genodigd die ergens 
anders woonde. 

- Tot nu toe zijn alle wedstrijden die gespeeld zijn voor 24.00 uur klaar 
(sluitingstijd horeca), daarom worden er geen tijden aangepast. 

- De midden brabant kampioenschappen worden op 08-01-2022 
gespeeld in dongen. 

- Wijzigingen van wedstrijden op tijd doorgeven. 
- Volgend jaar is het 75 jarig bestaan, er zijn 5 lokaalhoeders en Patrick 

van Dongen bereid gevonden om dit te organiseren, Kris Haast en 
Theo Meijers houden contact namens het bestuur. 

- Datum inschrijven driebanden en extra libre is van 7 t/m 14 
november. 

- Vanaf 25 september is met verplicht een geldig vaccinatiebewijs of 
een negatieve test te laten zijn als men in een horecagelegenheid 
komt, de DBB is hierin geen partij, de lokaalhouder beslist hierin. 

5) Voorstellen Bestuur: 
- geen 

6) Ingekomen stukken:  
- De Valk: De teams in de eerste klas ook met 5 spelers laten spelen. 



Antw. Het bestuur is hier geen voorstander van, dit omdat het dan 
ook effect heeft op de andere klasse, en er verenigingen zijn die dit zo 
indelen dat men altijd 4 spelers heeft. 
Na een discussie  werd besloten om een enquête te houden onder 
alle verenigingen, dit wordt uitgezet door Kris Haast.  

7) 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. 

8) Bestuursverkiezingen: Embert Broekhoven(voorzitter) en Theo Meijers 
(penningmeester) zijn aftredend en herkiesbaar, voor de vacante functie 
heeft niemand zich aangemeld. 
Beide zijn herkozen. 

 Pauze: Rondje van de DBB. 
9) Jaarverslag Penningmeester: Er waren geen op- of aanmerkingen. 

De voorzitter vroeg de vergadering om de penningmeester decharge te 
verlenen, hier werd mee ingestemd. 

10) Verslag kascontrole: 
De kascontrolecommissie bestaande uit Jeroen de Jong van de 
Salamander en John Kreeft De Kras 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.   

11) Benoeming nieuw kascontrole lid: Jeroen van Dongen 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, Cees Panis melde zich aan. 

12) Afrekening Penningmeester: geen open staande zaken. 
13) Rondvraag; 

- De Keu: op de site van de DBB stond niet vermeld wanneer het de 
jaarvergadering was. 
Dit was er doorheen geschoten waarvoor excuses. 
 



14) Sluiting: de voorzitter bedankte de aanwezigen voor de 
aanwezigheid op deze jaarvergadering en bedankte Fred en Petra voor 
de verzorging van deze vergadering en wenste allen nog een prettige 
avond. 

 
Secretaris Ad Siemons. 


