Verslag afgevaardigde vergadering
Secretaris:
Bart de Wijs
Vergadering op Zondag 16-12-2012 (Cafe ’t Hart van Made)
Aanwezigen:
Theo Verhoeven, Peter Stoop, Jack Hoevenaar, Kees van Meggelen, Wilfried de Wijs en Bart de Wijs
(OMBC), Mario Fennema (Freggels), Wim de Rooij (Veermannen), Thieu van Gils (Hoekske), Anton
Rasenberg (K.O.T, Excelsior), Hans Aarts (Hart), Mark van Groezen en Anja Ebert (Steegje), Peter Tuik,
Maurice Malais (Hof van Holland).
Afwezigen:
BV Boven Water, BV de Tijd, BV Diepstraten, BV Vriendenkring, BV Amerhal.
1. Voorzitter opent de vergadering.
2. De verslagen van de laatste algemeen ledenvergadering en afgevaardigde vergaderingen
worden voorgelezen door de voorzitter.
3. Evaluatie biljartdrive, hele goeie reacties gehad.
o Het kan wel een ronde korter.
o Indirect zijn er een paar opmerkingen gemaakt.
o Er waren er veel bij het Hof omdat niemand wist wat de tussenstand was.
o Op deze manier is de kans groot dat er lage in de finale spelen.
o Kosten waren zo’n 1200 Euro.
o Start en eindpunt mag volgende keer rouleren.
o Er is geen evaluatie met de kasteleins gedaan.
o Al met al een geslaagd evenement dat voor herhaling vatbaar is.
4. De intentie is om 3 banden gelijktijding met pers. Libre te gaan organiseren. Het aantal
inschrijvingen zal belangrijk zijn voor hoe het zal gaan. Een inventarisatie binnen de
verenigingen wordt voorgesteld maar moet dan al wel snel gedaan worden omdat de
inschrijving formulieren al snel komen. Er wordt afgevraagd of er aan beide mee gedaan kan
worden maar dit wordt als niet gewenst beschouwd, een vaste reserve wordt nog voorgesteld
maar dit wordt niet aangenomen.
5. De aanpassingen in de reglementen worden gezamenlijk doorlopen en na wat kleine
aanpassingen worden ze goedgekeurd.
6. Voorgesteld wordt om nieuwe leden ook nog in tweede en derde competitie halverwege te
herzien. Dit voorstel wordt niet aangenomen.
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7. De ingezonden brief van Hof van Holland (zie bijlage) wordt voorgelezen door de secretaris, een
duidelijke brief over een punt wat eigenlijk vorig jaar ook ter sprake was gekomen maar zo laat
dat de competitie niet meer aangepast kon worden. Nu is dit ruim op tijd en ook blijkt hier dat
bij meerdere aanwezigen hetzelfde gevoel bestaat. Het bestuur en andere aanwezigen zijn voor
en spreken af dat de afgevaardigde dit bij hun achterban nagaan. Alleen indien er tegenstand is
moeten zij bij het bestuur terug komen. Hiervoor zal de secretaris nog een schrijven uit laten
gaan naar de verenigingen. Indien er geen reacties komen zullen de volgende competities op
deze manier ingericht worden.
8. Rondvraag:
9. Opmerkingen werden gemaakt over het verschil contributie tussen pers. Libre en drie banden
competitie. Peter geeft aan dat pers. Libre geen volledige competitie is (minder wedstrijden). Na
wat discussie over en weer zegt het bestuur toe dat zij een voorstel zullen maken dat naar de
verenigingen gestuurd zal worden. Dit kan dan bij een volgende vergadering besproken worden.
Overzicht actiepunten:
Bart, zie punt 7
OMBC Bestuur, zie punt 9

Made 8-12-2012.
Aan het Bestuur van de O.M.B.C.
Verzonden per mail naar de secretaris.
secretaris@ombc-made.nl

Betreft:

Voorstel Programma Indeling.

Mijne heer,
Een aantal jaren geleden is besloten om naast de Clubkampioenschappen Libre, eveneens een
Clubkampioenschap Driebanden voor teams te gaan draaien.
Het eerste jaar zag alles er nog heel mooi uit en het was zondermeer een succes te noemen.
Ondanks dat er voor het Driebanden buitengewoon veel animo bestond, en eigenlijk nog steeds
bestaat, is b.v. Hof van Holland van mening dat de tijd die de O.M.B.C. er afgelopen jaar en ook dit
jaar voor gereserveerd heeft uitermate karig is en nauwelijks nog in verhouding staat tot de tijd die
gestoken wordt in het Libre.
Daarnaast vrezen wij dat steeds meer Driebanden spelers af gaan haken wanneer ze pas eind juni
klaar zijn, de voortekenen daarvan nemen wij nu helaas al waar binnen onze eigen vereniging.
Een oplossing zou kunnen zijn, en zo luidt ons voorstel dan ook, om het Libre voortaan in 5 i.p.v. 4
klassen te verdelen zodat je maar 10 teams per klasse hebt i.p.v. 12 of 13.
Met 50 Libre teams, de huidige situatie, hou je dan voor de Libre liefhebbers toch een volwaardige
competitie over, terwijl er aan de andere kant ruimte ontstaat om eveneens een serieus Driebanden
Clubkampioenschap op te zetten en het gehele O.M.B.C. programma bovendien ook nog eens eerder
klaar kan zijn.
Bijkomend voordeel is dat de Libre gemiddelden ook wat dichter bij elkaar komen te liggen.
Mocht het voorstel doorgang vinden, om in de toekomst tegelijk met de Clubkampioenschappen
Driebanden een Persoonlijk Kampioenschap Libre te spelen, dan komen de Libre liefhebbers ieder
seizoen ruimschoots aan hun trekken, dat kan derhalve dan ook geen beletsel vormen.
Ondanks het feit dat er binnen onze vereniging weinig animo zal zijn om deel te nemen aan een
Persoonlijk Kampioenschap Libre willen wij dit voorstel in principe ondersteunen.
Het algemeen biljart plezier staat wat ons betreft voorop, er op hopende natuurlijk dat andere
verenigingen even open-minded zijn en ons voorstel op een zelfde manier willen benaderen.
Wij zouden als b.v. Hof van Holland uiteraard graag zien dat ons voorstel aan de agenda van de
komende Vergadering van Afgevaardigden kan worden toegevoegd, of anders in ieder geval ter
discussie wordt gebracht tijdens deze vergadering.

Met vriendelijke groeten.
M. Malais. ( secretaris B.V. Hof van Holland )

