Verslag afgevaardigde vergadering

Secretaris:
Bart de Wijs
Vergadering op Zondag 08-03-2015 (Cafe ‘t Steegje)
Aanwezigen:
Theo Verhoeven, Peter Stoop, Jack Hoevenaar, Kees van Meggelen, Wilfried de Wijs en Bart de Wijs
(OMBC), Mario Fennema en Peter Warnier (Freggels), Hans Dickens en Dam van de Made (Hoekske),
Kees Anemaat (Excelsior), Pierre Huijbregts en Gijs Smulders (Hart), Anja Ebert en Mark van Groezen
(Steegje), Toon v.d. Diepstraten (Diepstraten), Adam Segeren (Amerhal), Ad van Dongen en Peter Tuik
(Hof van Holland), Hans van Kastel en Jeroen Rosenbrand (de Tijd).
Afwezigen:
BV de Veermannen, BV K.O.T., BV Vriendenkring.
1. Voorzitter opent de vergadering.
2. We beginnen met minute stilte voor onze overleden biljarters (Ad Segeren, Leo Stroop, Jan de
Wijs en Toon Schelle).
3. Het verslag van de laatste algemeen ledenvergadering wordt voorgelezen door de voorzitter.
4. De mededelingen en ingekomen stukken worden voorgelezen door de secretaris, de ingezonden
brieven worden later besproken.
5. Evaluatie van de combinatie Libre en Driebanden, we hebben 3 inschrijvingen ontvangen voor
het Libre waarmee het niet mogelijk is om een competitie op te zetten. Dit betekent dat we nu
een aantal pogingen gedaan om iets voor de biljarters te organiseren die niet willen driebanden,
dit is tot nu toe niet mogelijk gebleken. We zullen het daarom voorlopig niet nog eens proberen
en voorlopig doorgaan met alleen Libre en alleen driebanden.
6. Secretaris neemt de jaarkalender door en stipt een aantal belangrijke data aan, deze lijst is ook
op de website terug te vinden.
7. Pauze
8. Contributie voorstel voor 2015-2016 wordt door de penningmeester toegelicht, we willen 15
Euro per seizoen per speler gaan innen dus niet meer per competitie een combinatie van een
bedrag per speler en een bedrag per team. Dit bedrag is niet kosten dekkend waardoor we dus
iets gaan interen op ons vermogen. De betaling zal zijn aan de hand van de opgave bij aanvang
van de competities (Libre of Driebanden). Dus als iemand meedoet aan het Libre betaalt hij 15
Euro en mag daarmee ook meedoen aan het driebanden, doet iemand alleen mee aan het
driebanden betaalt hij 15 Euro bij aanvang van het driebanden ook al heeft hij niet met het Libre
meegedaan. Dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen.
9. De “OMBC Horeca bon” wordt nog even aangehaald. Het OMBC bestuur reikt deze bon uit aan
de winnaar, dit kan op een speelavond zijn, op de feestavond of een vergadering. Er hoeft dus
niet een kaartje van 25 Euro gekocht te worden voor de feestavond alleen maar om je bon van
25 Euro op te halen.
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10. Toenadering tot de KNBB wordt besproken, de secretaris licht een en ander toe. Het is zo dat
het voor de KNBB een voordeel is om onze leden mee te mogen rekenen, dit levert hen meer op
van uit de NOC-NSF. Voor de OMBC kost het niets omdat de contributie aan de KNBB
terugbetaald word als sport promotie kosten. Voor de OMBC leden wordt het bijvoorbeeld
mogelijk om aan de regionale kampioenschappen van de KNBB deel te nemen. Voorwaarde
hiervoor is wel dat wij ons ledenbestand overdragen aan de KNBB, hiervoor moeten we wel
informatie gaan registreren die wij nu niet hebben bijvoorbeeld geboorte datum. Het voordeel
voor de OMBC is dat wij gebruik kunnen maken van het KNBB bondsbureau bijvoorbeeld voor
juridische zaken ook kunnen we eventueel gaan samenwerken op IT gebied bijvoorbeeld voor
de website. Omdat de KNBB nu nog bezig is om de fusie met Carambole af te ronden, willen we
in ieder geval wachten tot dit een feit is (eind maart). Nadat we dit besproken hebben mogen
we van de verenigingen door gaan met de toenadering, onder minimaal de volgende
voorwaarden; Het mag de OMBC niets kosten, het moet glashelder zijn welke reglementen van
de KNBB wel en niet van toepassing zijn op de OMBC en tot slot moet de OMBC volledig de
controle behouden van zijn activiteiten en deze overeenkomst met de KNBB. Gevraagd wordt of
de secretaris de verenigingen tussentijds op de hoogte wil houden via mail over de vorderingen
van de stappen met de KNBB.
11. Evaluatie Libre competitie, er valt weinig over te zeggen volgens de spelleider is alles is goed
gegaan. Er wordt een opmerking gemaakt dat in de 3e klasse lange periodes niet gebiljart wordt
(3 weken niet biljarten). De spelleider kon niet direct de oorzaken daarvan aangeven, hij zal hier
naar kijken en proberen dit in de toekomst te voorkomen.
12. Het herzieningen voorstel van de spelleider wordt besproken, het gaat om een klein aantal
spelers en het is niet veel meer werk. Uiteindelijk is het eerlijker voor iedereen. De vergadering
volgt de inzichten van de spelleider. Dit gaat in met ingang van de aanstaande driebanden
competitie. De herzieningen worden gecommuniceerd via de website maar ook naar de
kasteleins, teamleiders en de biljarter zelf als wij voldoende contactinformatie hebben.
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13. De brieven van Hof van Holland en ‘t Steegje worden voorgelezen en besproken. Er worden wat
krachttermen gebruikt in de mail/brieven wat niet echt nodig is, dit wordt overigens door de
aanwezige afgevaardigden genuanceerd. Er is bij een aantal verenigingen wat zorg dat dit
voorstel nog niet bij hun achterban besproken is. Statutair is het ook niet mogelijk dit direct in
stemming te brengen, de secretaris legt uit dat opgelost kan worden door een extra
afgevaardigde vergadering te beleggen, dit kan op verzoek van ten minste 10% van de
verenigingen, Hof van Holland en ’t Steegje vertegenwoordigen deze 10%. Deze extra
vergadering moet dus uiterlijk voor het verstrijken van de inschrijfdatum plaatsvinden. We
spreken af dat deze extra vergadering op zondag 19 april om 12:00 uur gehouden zal worden in
Cafe ‘t Steegje. De verenigingen moeten voor die tijd hun achterban raadplegen om een
standpunt in te nemen, we zullen dan stemmen over het volgende voorstel:
o De competitie (Libre en driebanden) zal evenredig worden verdeeld in 4 klasse waarbij
de teams ingedeeld worden op basis van hun team gemiddelde. Bij de team opgaves is
het niet meer mogelijk om reserves aan te geven wat betekent dat het team
gemiddelde wordt bepaald door alle opgegeven spelers.
14. Rondvraag:
o Hans van Kastel, zou graag zien dat er meer discipline is voor het aanhouden van de
aanvangstijd van 19:30 uur.
o Mark van Groezen, vraagt of nieuwe leden die aan het driebanden mee gaan doen ook
op feestavond mogen komen, het antwoord daarop is Ja.
o Hans Dickens, vraagt of het stemgewicht voor zowel afgevaardigde vergadering als ook
voor de leden vergadering geldt, het antwoord hierop is ja. Het stemgewicht geldt voor
het hele verenigingsjaar en wordt vastgesteld aan de hand van de Libre inschrijvingen.
o Mario Fennema, de contributie geldt voor beide competities ook als een speler libre bij
een vereniging speelt en driebanden bij een andere, het is een OMBC contributie.

Overzicht actiepunten:
OMBC Bestuur, zie punten 9, 10, 11, 12 en 13.
Verenigingen, zie punt 13.

Algemeen leden vergadering
Mededelingen
Secretaris:
Bart de Wijs

Mededelingen:
 Feestavond op 14 maart 2015 bij ’t Steegje.
 Ter info dit jaar met ingang van deze driebanden competitie zal de “OMBC Horeca bon” zijn
intrede doen als prijs voor best verbeterd gemiddelde en procentueel hoogste serie. Wanneer
deze niet wordt opgehaald bij uitreiking in een ledenvergadering of feestavond wordt hij als prijs
ingezet bij de loterij op de feestavond.
 Ter info het stemgewicht van alle verenigingen voor 2014‐2015 is als volgt:
o 't Hoekske
7
o 't Hart
6
o Hof van Holland
6
o 't Steegje
5
o de Tijd
4
o Freggels
4
o Diepstraten
3
o K.O.T.
3
o Amerhal
2
o Vriendenkring
2
o Excelsior
1
o Veermannen
1
Ingekomen stukken:
 De spelleider wil het volgende aanpassen in de spelreglementen.
o Artikel 4:
a) Nieuwe leden moeten bij inschrijving een reëel gemiddelde aan de spelleider
overleggen. Dit gemiddelde zal na 3 gespeelde partijen worden herzien.
b) Na de eerste helft van de competitie zullen deze gemiddeldes nog een keer
worden herzien.
o Lid b) van dit artikel wordt.
b) Gedurende het eerste seizoen zullen de gemiddeldes na elke 3 opvolgende
wedstrijden nogmaals herzien worden tot het einde van het seizoen.
 BV Hof van Holland, voorstel indeling clubkampioenschappen.
 BV ‘t Steegje, voorstel indeling clubkampioenschappen.
Met vriendelijke groet
Bart de Wijs (secretaris) namens het OMBC bestuur.

