Verslag afgevaardigde vergadering

Secretaris:
Bart de Wijs
Vergadering op Zondag 21‐04‐2013 (Cafe de Kroeg)
Aanwezigen:
Theo Verhoeven, Peter Stoop, Jack Hoevenaar, Kees van Meggelen, Wilfried de Wijs en Bart de Wijs
(OMBC), Mario Fennema (Freggels), Dam vd Made en Hans Dickens (Hoekske), Anton Rasenberg (K.O.T)
Kees Anemaat (Excelsior), Hans Aarts, Pierre Huijbregts en Gijs Smulders (Hart), Anja Ebert (Steegje),
Peter Tuik en Ad van Dongen (Hof van Holland).
Afwezigen:
BV Boven Water, BV de Tijd, BV de Veermannen, 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 secretaris.
3. Evaluatie persoonlijke competitie kan kort zijn, geen inschrijvingen dus geen competitie. De
vraag wordt gesteld of het volgend jaar weer geprobeerd wordt. De algemene indruk is dat er
niet voldoende animo voor is.
4. Aanpassing van het Libre programma voor volgend jaar zoals is voorgesteld in de vorige
vergadering. Na wat discussie wordt er een rondje langs de verenigingen gemaakt. Van de
aanwezige verenigingen is er een meerderheid tegen het voorstel (4 tegen, 2 voor en 1 neutraal).
5. Kunnen we met elkaar van te voren aangeven wat de voorkeur is om een nieuwe competitie te
starten en wanneer deze bij voorkeur weer klaar moet zijn. Dit zodat de spelleider hier rekening
mee kan houden, en mogelijk efficiënter gebruik kan maken van de beschikbare speeldagen.
Hierbij wordt ook gedacht aan gebroken speelronden tijdens weken met feestdagen er in. De
spelleider zal het natuurlijk afhankelijk van de inschrijvingen zo efficiënt mogelijk proberen in te
vullen.
6. Het voorstel van de contributie wordt kort toegelicht door de voorzitter, het is voor hen die
alleen Libre een (kleine) verhoging, voor hen die al aan twee activiteiten meedoet is het al
gunstiger. Alles bij elkaar is 25 Euro per jaar niet veel voor een vereniging die over het hele jaar
activiteiten organiseert. Helaas blijkt het zo te zijn dat niet alle verenigingen de achterban
geraadpleegd hebben, ondanks het verzoek van het OMBC bestuur. Na stemming wordt er
tegen gestemd (4 tegen, 2 voor en 1 neutraal).
7. Er ontstaat een discussie over de afvaardiging van de verenigingen, er zijn afgevaardigde die
zeggen dat zij als afgevaardigde hier eigenlijk in gebreke zijn gebleven. Binnen de verenigingen is
het volgens sommige moeilijk om alle leden bij elkaar te krijgen, hoewel er hier voldoende tijd
voor was. De algemene indruk bij de aanwezige is dat de voorstellen te verdedigen zijn maar
mogelijk niet goed uitgelegd is naar de achterban. Afgesproken wordt dat het ook weer op de
agenda van de ledenvergadering gezet wordt.
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8. Pierre geeft aan dat er een biljart drive commissie vergadering samen met de kasteleins geweest
is, de data voor 2013 t/m 2015 zijn nu vastgelegd. Het OMBC bestuur geeft aan dat er 2000 Euro
is gereserveerd voor de biljart drive, en vooralsnog willen we hiervoor de leden (nog) geen
bijdrage vragen. We moeten allemaal aan elkaar (alle leden) duidelijk maken dat dit geld kost en
volgend jaar hiervoor een eigen bijdrage voor gevraagd wordt net als deelname aan een
competitie.
9. Na een voorlichtingsavond van de Kamer van Koophandel is voor ons duidelijk geworden dat wij
een vereniging zijn met beperkte bevoegdheid. Dit houdt in dat het bestuur hoofdelijk
aansprakelijk is. Dus als er bijvoorbeeld tijdens de biljart drive iets gebeurd waardoor een lid
lichamelijke schade oploopt en dit aan zijn verzekering opgeeft, kan en zal deze verzekering
kijken of dit te verhalen is bij de organisatie van dat evenement (de OMBC). Hiervoor kunnen de
bestuursleden dan financieel aansprakelijk gesteld worden. Wij als bestuur zijn van mening dat
we dit niet willen. De oplossing is vrij eenvoudig door een notaris nieuwe statuten te laten
maken en deze vervolgens notarieel vast te laten leggen bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor
hebben we notaris van Meerwijk bereid gevonden dit kosteloos voor onze vereniging te doen.
Zodra wij het concept van de notaris hebben gehad zullen wij dit eerst in het bestuur evalueren
en vervolgens aan de leden aanbieden, het is onze intentie om dit in de algemeen leden
vergadering ter stemming aan te beiden. Dit moet volgens de aanwezigen een hamerstuk op
algemeen leden vergadering zijn.
10. Rondvraag
 Peter Stoop ‐> Driebanden is gestart, de prijzen zijn al besteld. De winnaars krijgen hun
prijzen op de speelavond dat ze kampioen zijn geworden. De prijzen voor best verbeterde
gemiddelde en hoogste serie zullen op de algemeen ledenvergadering worden uitgereikt.
 Ad van Dongen ‐> Afgelopen feestavond hadden we zo’n 80 man. Het was gezellig, dank aan
Gijs en Marian voor de zorgen. Doordat het aantal bezoekers nu gemiddeld genomen zo
tussen de 75 en 100 mensen ligt kunnen we het op meerdere locatie doen. Afgesproken
wordt dat de feest commissie mag bepalen waar de volgende locatie zal zijn.

Overzicht actiepunten:
Wilfried, zie punt 5
OMBC Bestuur, zie punt 7 en 9

Bijeenkomst kasteleins en de biljart‐drive commissie 15 april 2013 cafe 't
Steegje.
Aanwezig: John Kanters, Pieter Vissers, Gijs Smulders, Dam v/d Made, Toon Rasenberg, Mark v
Groezen, Mario Fennema, Wilfried de Wijs en Pierre Huijbregts.
Afwezig met kennisgeving: Ad van Dongen, John van Dongen en Tony v/d Diepstraten.
Afwezig zonder kennisgeving: Anton Segeren en Maikel van Eijl.
Iedereen werd van harte welkom geheten en met als doel deze avond om de samenwerking tussen
kasteleins en de commissie biljart‐drive te optimaliseren zodat wij gezamenlijk 1 team vormen.
‐ Terugblik biljart‐drive 2012
We kunnen spreken van een geslaagde dag, waarbij we vele positieve reacties hebben gehad.
Natuurlijk waren er ook enkele minpuntjes:
Dam v/d Made merkte op: Taxi opstap plaatsen en rijtijden, dat was dikwijls niet duidelijk. Ook
hebben wij verschillende meldingen gehad dat Toon van Kaam het gaspedaal te diep indrukte.
Wij als organisatie nemen contact met Toon op betreft het reisschema en het rijden.
Ook komt er op het inschrijf formulier te staan of de deelnemers zelf rijden of met de taxi meegaan.
Dam v/d Made merkte nog wel op dat het niet (netjes) was van zijn collega's om zich niet af te
melden voor deze avond. (iedereen sloot zich hier bij aan)
Toon Rasenberg: Het eten zou beter geregeld moeten zijn, bij de 1 wel eten en de ander niet.
Hier zijn we het allemaal over eens dat dit beter moet.
Gijs Smulders stelde voor dat dit vanuit de kasteleins zou moeten komen, ook hier zijn we het
allemaal mee eens.
De lunch zo rond de klok van 13.00uur (broodje ham, kaas) zal worden aangeboden door de
kasteleins.
‐ Inschrijfgeld: We proberen in ieder geval dat net als vorig jaar dat alles gratis is. We hebben toen
een kleine 800,00 euro overgehouden. Maar dit gaan we nog met het bestuur bespreken.
‐ Posters: Gijs Smulders gaat hier voor zorgen.
‐ Datum en planning
2013 op 15 september, 2014 op 21 september, 2015 op 20 september.
2013 Ontvangst: Café 't Hart van Made (na loting)
Finale/Prijsuitreiking: Café 't Hoekske. (na loting)
Dam v/d Made vraagt zich wel af of zijn café groot genoeg is voor het houden van de finale.
(We hopen dat het te klein zal zijn).
Gijs Smulders: Ik spreek namens alle kasteleins, wij willen jullie als organisatie een geweldig
compliment geven voor deze goed georganiseerde dag”. (Dit is leuk om te horen, graag gedaan).
We kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst, allemaal bedankt!
De commissie.

