Verslag afgevaardigde vergadering
Secretaris:
Bart de Wijs
Vergadering op Zondag 18-03-2012 (Cafe Hof van Holland)
Aanwezigen:
Theo Verhoeven, Peter Stoop, Thijs Diepstraten, Jack Hoevenaar, Andre van Eijk, Wilfried de Wijs en Bart
de Wijs (OMBC), Mario Fennema (Freggels), Antonie Akkermans (Amerhal), Wim de Rooij (Veermannen),
Hans Dikkens (Hoekske), Anton Rasenberg (K.O.T), Kees Anemaat (Excelsior), Pierre Huijbregts (Hart),
Mark van Groezen en Anja Ebert (Steegje), Ad van Dongen (Hof van Holland).
Afwezigen:
BV Boven Water, BV de Tijd, BV Diepstraten, BV Vriendenkring.
1. Voorzitter opent de vergadering.
2. De verslagen van de laatste algemeen ledenvergadering en afgevaardigde vergaderingen
worden voorgelezen door de secretaris.
3. Toelichting op het programma voor het 3 banden door de (nieuwe) spelleider. De opzet lijkt in
orde ervaringen zullen moeten uitwijzen hoe deze opzet uitpakt.
4. De secretaris geeft een demonstratie van de nieuwe website, gezien het feit dat hij nog niet
helemaal klaar is wordt vooral het idee uitgelegd aan de hand van de site onder constructie (nog
niet toegankelijk voor iedereen). Samen met de studenten die hier aan werken wordt het idee
weergegeven van hoe het programma er op zal komen staan, als ook de uitslagen en standen. Er
wordt toegelicht hoe men kan inloggen en afhankelijk van je taak zal je dan meer mogelijkheden
krijgen. Zo kan elk lid na inloggen zijn profiel aanpassen, deze informatie wordt alleen door het
bestuur gebruikt maar is niet zichtbaar voor het publiek. Een verenigingsfunctionaris kan de
verenigingspagina aanpassen als ook wedstrijd uitslagen invoeren, het OMBC bestuur kan
correcties doorvoeren en overige publicaties doen. Natuurlijk heeft de spelleider de primaire
taak de competitie te controleren en corrigeren waar nodig. De login informatie is persoonlijk en
zal alleen aan de betreffende persoon worden gegeven, hiervoor is een voorwaarde dat de
OMBC zijn/haar e-mail adres heeft. Verder wordt ook nog toegelicht wat de plannen zijn met
onze sponsoren en hun advertenties op de site. Het is de bedoeling dat iedereen die dat wil nog
als vanouds een boekje zal krijgen maar we willen wel het aantal boekjes gaan verlagen, naast
de eerder genoemde personen zal er ook voor elk café en de adverteerders een boekje zijn. Na
wat discussie over het invoeren en de controleerbaarheid van de wedstrijd uitslagen via internet
zal er later nog meer duidelijkheid gegeven worden. Wanneer een vereniging of teamleider dit
niet via internet kan of wil doen blijft ook hier weer de mogelijkheid om het gewoon naar de
spelleider te sturen.
5. Voornemen volgende Libre competitie wordt toegelicht door de spelleider, een A en B poule
waarbij een verdeling gemaakt wordt op speelavonden. Op deze manier kunnen we weer een
uit en thuis wedstrijd spelen. Het zou nog kunnen dat er een extra klasse bij komt omdat het er
op lijkt dat er meer teams bij komen. Dit is natuurlijk afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
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De aanwezige afgevaardigde staan er voor open, afgesproken wordt om de achterban te
raadplegen en terug koppeling te krijgen voor een nog door het bestuur te bepalen datum. De
spelleider zal nog een toelichting maken die gebruikt kan worden bij de raadpleging van de
achterban.
De ingekomen brief van het steegje wordt verder besproken. Er zijn meer verenigingen (’t Hart)
die ook graag een Libre competitie willen hebben, naast het 3 banden. Zoals in de reactie naar
BV het Steegje, zal het bestuur de mogelijkheden bekijken voor volgend jaar.
De ingekomen brief van Hof van Holland 5 is besproken en besloten is om geen veranderingen
door te voeren.
Rondvraag:
Jack heeft een opmerking, aanstaande Zaterdag is de feestavond en er zijn nog kaarten die 5
euro goedkoper zijn in de voorverkoop.
Pierre loopt al een tijd met het idee om een biljart drive te organiseren, dit is b.v. een half uur
spelen in een cafe en daarna door naar een volgend café in Made en Drimmelen. Hierbij zal dan
het hele OMBC en alle kasteleins betrokken te zijn. Dit kan door een nieuwe commissie
georganiseerd worden. Wij gaan dit ondersteunen en een commissie hiervoor opstellen Pierre,
Mark, Wilfried en Mario geven zich al op.
Wilfried geeft aan dat in het boekje een fout staat dat het nummer van Peter Thijsen het
nummer 487 moet zijn i.p.v. 387. Ook geeft hij nog aan dat de standen lijsten voor de
prikborden in de cafés niet meer rondgebracht gaan worden deze kunnen van de website
afgedrukt worden.

Overzicht actiepunten:
Bart, zie punten 4
Wilfried, zie punten 5

