Verslag afgevaardigde vergadering

Secretaris:
Bart de Wijs
Vergadering op Zondag 23‐02‐2014 (Cafe ‘t Hart)
Aanwezigen:
Theo Verhoeven, Peter Stoop, Jack Hoevenaar, Kees van Meggelen, Wilfried de Wijs en Bart de Wijs
(OMBC), Mario Fennema en Peter Warnier (Freggels), Mathieu van Gils en Dam vd Made (Hoekske),
Anton Rasenberg (K.O.T) Kees Anemaat (Excelsior), Hans Aarts (Hart), Anja Ebert en Mark van Groezen
(Steegje).
Afwezigen:
BV de Tijd, BV de Veermannen, BV Diepstraten, BV Vriendenkring, BV Amerhal en BV Hof van Holland.
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Voorzitter opent de vergadering.
In verband met het overlijden van Piet Moerenhout wordt er een minuut stilte in acht genomen.
Het verslag van de laatste algemeen ledenvergadering worden voorgelezen door de secretaris.
Bij de mededelingen en ingekomen stukken wordt uitgelegd dat er tellijsten en wedstrijd
formulieren nu op de website staan voor de hoge nood (zie presentatie verderop in dit verslag).
Ook wordt door het bestuur het voornemen om Oscar Driessen erelid te maken toegelicht.
Oscar biljart al zo’n 60 jaar en laat op zijn leeftijd geen wedstrijd verstek gaan. Na een vraag
wordt aangegeven dat we niet echt regels hiervoor hebben en dat we dit echt per geval zullen
bekijken.
Er wordt ook aan de hand van de presentatie een toelichting gegeven over de verwachting van
de vertegenwoordigers.
Verder wordt er in verband hiermee aangegeven dat we op de website een jaarkalender hebben
geplaats. Dit zodat de leden (verenigingen) weten wanneer er bestuursvergaderingen zijn,
wanneer zij informatie hieruit mogen verwachten zodat zij dit bij hun achterban kunnen
neerleggen en vervolgens beslagen ten ijs komen wanneer er in een vergadering gestemd moet
worden. Met deze afstemming hopen wij dat er een betere vertegenwoordiging van de
achterban zal zijn.
We leggen nogmaals uit wat het stemgewicht inhoud aan de hand van een voorbeeld. Dit zodat
er geen verrassingen zullen zijn wanneer wij in de toekomst op deze manier zullen moeten gaan
stemmen. Er wordt nog een opmerking gemaakt over de theoretische mogelijkheid dat er een
gelijk aantal stemmen kan voorkomen. Na de vergadering heeft de secretaris dit nog in de
statuten opgezocht en blijkt dat bij een gelijk aantal het voorstel niet is aangenomen, met ander
woorden er moet een meerderheid zijn.
Pauze onder het genot van een drankje.
De spelleider licht een aantal punten toe ter evaluatie van de afgelopen Libre competitie (zie
presentatie).
De spelleider geeft vervolgens aan hoe hij volgend jaar de Libre competitie wil indelen. Ook
geeft hij aan dat hij daarna naast een driebanden competitie voor team ook een tweede Libre
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competitie voor teams wil organiseren. Dit om toch weer eens een nieuwe opzet te proberen
om een alternatief voor het driebande te beiden in die periode. Er wordt hier wat over
doorgepraat met de afgevaardigde er zijn natuurlijk altijd pluspunten en minpunten.
Aangegeven wordt dat de team samenstellingen natuurlijk een andere mag zijn dan die van het
regulier Libre (mixen is dus toegestaan). Kortom we gaan het proberen, alles hangt natuurlijk
altijd weer af van de animo/inschrijvingen.
11. Rondvraag
o Theo Verhoef ‐> Geeft aan dat de feestavond een succes was, er waren 95 personen
aanwezig (meer dan vorig jaar) en er waren ook nieuwe gezichten te zien.
o Kees Anemaat ‐> Vraagt zich af hoe veel er gebruik gemaakt wordt van de website.
Gezien de hoeveelheid klachten bij een storing die we onlangs hadden denken wij toch
wel veel. We zullen eens kijken of we hierover statistieken kunnen verzamelen.

Overzicht actiepunten:
OMBC Bestuur, zie punt 11

23‐02‐2014

LEDEN VERGADERING

Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opening door de voorzitter
Mededelingen en/of ingekomen stukken
Verslag ledenvergadering 08‐09‐2013
Vertegenwoordiging van de OMBC leden (verenigingen)
Toelichting jaarkalender
Toelichting Stemgewicht
Pauze
Evaluatie Libre Competitie
Voorstel competitie 2014‐2015
Rondvraag
Sluiting van de vergadering

Mededelingen
• Voor de hoge nood nieuw op de site:
– Tellijsten
– Wedstrijdformulier

Mededelingen
• Voorstel namens het bestuur:
– Oscar Driessen  Erelid?
• Geen inschrijfgeld/contributie meer
• Bestuur bezoekt een wedstrijd om hem in het zonnetje
te zetten.
• Hou dit geheim?!! Voor het leukste effect.
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Vertegenwoordiging van de OMBC leden (verenigingen)
Toelichting jaarkalender
Toelichting Stemgewicht
Pauze
Evaluatie Libre Competitie
Voorstel competitie 2014‐2015
Rondvraag
Sluiting van de vergadering

Vertegenwoordiging

Vertegenwoordiging
• OMBC leden zijn dus:
– Statutaire verenigingen
– Niet statutaire verenigingen/vriendenclubs

• Vertegenwoordigers zijn benoemd en
vertegenwoordigen hun vereniging/club
– Alleen vertegenwoordigers zijn genodigde voor de
algemene vergaderingen.
– Alleen indien geen van de vertegenwoordigers aanwezig kunnen zijn kan het eenmalig
gedelegeerd worden door het bestuur vooraf hierover te informeren.
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Vertegenwoordiging van de OMBC leden (verenigingen)
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Jaarkalender
• Om de vertegenwoordiging te verbeteren
hebben we een OMBC jaarkalender opgesteld.

Jaarkalender
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Opening door de voorzitter
Mededelingen en/of ingekomen stukken
Verslag ledenvergadering 08‐09‐2013
Vertegenwoordiging van de OMBC leden (verenigingen)
Toelichting jaarkalender
Toelichting Stemgewicht
Pauze
Evaluatie Libre Competitie
Voorstel competitie 2014‐2015
Rondvraag
Sluiting van de vergadering

Stemgewicht

Vereniging:
Stemgewicht:
BV 't Hart
8
BV 't Hoekske
8
BV Hof van Holland
6
BV 't Steegje
5
BV de Tijd
5
BV de Freggels
4
BV Diepstraten
3
BV K.O.T.
3
BV Amerhal
2
BV Vriendenkring
2
BV Excelsior
1
BV Veermannen
1

Stemgewicht
• Voorbeeld:
– Een vereniging heeft maar één stem.
– Deze uitgebrachte stem word met het
stemgewicht vermenigvuldigd.
• Voor stemmen;
– 't Hart (x8), 't Steegje (x5), Excelsior (x1), K.O.T. (x3) = 17 Voor

• Tegen stemmen;
– 't Hoekske (x8), Hof van Holland (x6), Freggels (x4),
Vriendenkring (x2), Veermannen (x1) = 21 Tegen

• Niet gestemd;
– de Tijd (x5), Amerhal (x2), Diepstraten (x3) = 10 Onthoudingen
Bij een gelijk aantal stemmen is het voorstel verworpen.
Volgens de statuten moet er een meerderheid zijn voor het aannemen van een voorstel.
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Pauze
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Evaluatie Libre 2012‐2013
• 530 wedstrijden gespeeld
• Een aantal wedstrijden waar het wedstrijd
formulier niet duidelijk ingevuld zijn
• 24 wedstrijden verzet
• 2 personen die 2x dubbel gespeeld hebben
• 3 wedstrijden die 1 dag van te voren afgezegd
zijn.
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Voorstel competitie 2014‐2015
• Voorstel om volgend jaar de poules te
beperken tot 10 teams om zo meer tijd te
creëren van uitwijkmogelijkheden.
• Voorstel om volgend jaar een combinatie van
Libre en driebanden voor teams tegelijk te
organiseren.

Rondvraag

Bedankt

