Verslag afgevaardigde vergadering

Secretaris:
Bart de Wijs
Vergadering op Zondag 06‐03‐2016 (Cafe de Kroeg)
Aanwezigen:
Peter Stoop, Jack Hoevenaar en Bart de Wijs (OMBC), Mario Fennema en Peter Warnier (Freggels), Hans
Dickens (Hoekske), Kees Anemaat (Excelsior), Anja Ebert en Mark van Groezen (Steegje), Toon v.d.
Diepstraten (Diepstraten), Adam Segeren (Amerhal), Peter Tuik (Hof van Holland), Wim de Rooij
(Veermannen).
Afgemeld:
Wilfried de Wijs, Theo Verhoeven en Kees van Meggelen (OMBC), Ad van Dongen (Hof van Holland)
Afwezigen:
BV ’t Hart, BV K.O.T., BV De Tijd en BV de Vriendenkring.
1. De penningmeester opent de vergadering.
2. Een minuut stilt voor het overleiden van Marius van Groezen.
3. De mededelingen en ingekomen stukken worden voorgelezen door de secretaris. Bij de
ingekomen stukken zat een email van Cafe ’t Hart (Gijs en Marian) deze wordt voorgelezen. Ook
is er een promotie pakket van de KNBB voor de Brabantse Kampioenschappen binnen gekomen,
hierover wordt besloten dit bij de kasteleins af e geven om iedereen de mogelijkheid te geven in
te schrijven.
4. Het verslag van de laatste algemeen ledenvergadering wordt voorgelezen door de secretaris.
5. Evaluatie biljartdrive en competities, de biljartdrive was weer een groot succes. Door het vrij
plotseling sluiten van café ’t Hart hadden wij een uitdaging om de resterende Libre partijen
ergens anders gespeeld te krijgen. Met de perfecte medewerking van de kasteleins hebben we
dit snel kunnen oplossen. Ook het driebanden programma moet hierdoor aangepast worden, de
teams van ’t Hart zijn tijdelijk elders onder gebracht. Na de vakantie voor het nieuwe seizoen
moeten de teams zelf bekijken waar ze willen en/of kunnen gaan spelen.
6. Pauze
7. De jaar kalender wordt doorgenomen. Ook wordt nog eens aangegeven dat de verenigingen
deze kalender kunnen gebruiken voor het plannen van hun vergaderingen.
8. Jubilea situatie wordt besproken, op zich zijn de leden wel eens met het voorgestelde aanpak,
maar er zijn er ook die niet direct zullen gaan kijken naar een demonstratie. Opgemerkt wordt
dat het liefst de demonstratie georganiseerd wordt op een OMBC locatie. BV ’t Hoekske heeft
wat ideeën voor het 75 jarig jubileum, dit wordt via mail naar het bestuur gestuurd.
9. Rondvraag:
o Mark van Groezen, minimum aantal caramboles voor het Libre waren 15 voor klasse 4,
dan ineens 25 en twee keer 30. Waarom niet 15, 20, 25, 30? Dit wordt door de
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spelleider bepaald, de aanwezigen denken dat hij daarbij naar de gemiddeldes in de
klassen kijkt en het daar op af stemt.
Hans Dickens, de uitslagen en stekte staten van het Libre waren wel snel van de site af.
Uitgelegd wordt dat je alle competities in de historie kan terug vinden.

Overzicht actiepunten:
OMBC Bestuur, zie punt 3.
Verenigingen, zie punt 7.

Bart Wijs
From:
Sent:
To:
Subject:

Cafe 't hart van Made cafe <cafethartvanmade@ziggo.nl>
dinsdag 1 maart 2016 13:46
OMBC Secretaris
Dankwoord!

Beste Bestuursleden OMBC-Made,
Het is alweer twee weken geleden dat wij hebben besloten om de deur definitief te sluiten van onze onderneming "Café
't Hart van Made"
Na deze beslissing hebben we er tevens de vaart in gezet om het zo kort mogelijk te houden, na een weekje leegruimen
en een weekje vakantie, is het moment daar om iedereen die we hebben mogen ontvangen in ons café te bedanken.
Hierbij willen wij, Marian en Gijs, zeker het bestuur van de OMBC niet vergeten, we willen jullie dan bij deze héél erg
bedanken voor jullie inzet de afgelopen 6 jaar.
Zonder jullie inzet, om er telkens weer een mooie competitie van te maken is als zeer prettig ervaren, alsmede de
organisatie omtrent de biljartdrive en het OMBC-feest zijn van groot succes.
Daarom nogmaals dank voor jullie inzet, maar zeker ook heel veel succes in de toekomt.
Met vriendelijke groet,
Marian Oost & Gijs Smulders
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Algemeen leden vergadering
Mededelingen
Secretaris:
Bart de Wijs

Mededelingen:
 Feestavond op 26 maart 2016 bij cafe ’t Tapperijke.
 Informatie update van de KNBB, Zoals bij de ledenvergadering gemeld is de fusie tussen de
KNBB en Carambole niet door gegaan. Het is daarna een tijdje stil geweest omdat zij eerst e.e.a.
in kaart wilde brengen voor de toekomst. Een paar dagen na onze bestuursvergadering, waar wij
hadden afgesproken een afwachtende houding aan te nemen, namen zij weer contact op. De
KNBB melde dat zij de huidige opzet met regelgeving wat zwaar (en onduidelijk) vinden voor een
samenwerking, daarom zullen ze dit aanpassen. We wachten deze resultaten geduldig af en
zullen zien of dit voldoende is. Verder melde de KNBB dat zij een open Brabants kampioenschap
voor teams zullen gaan organiseren. Hieraan kunnen onze teams deel nemen (koppels) als zij
willen, met of zonder samenwerking met de KNBB. Hierover hebben we ondertussen informatie
gehad zoals brochures, posters en de regels. We kunnen wanneer wij dat willen, dit bij de cafés
afgeven om onze leden de mogelijkheid te geven zich op te geven.
 Ter info het stemgewicht van alle verenigingen voor 2015‐2016 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.
2
o Amerhal
2
o Vriendenkring
2
o Excelsior
1
o Veermannen
1
 Prijsuitreiking Libre competitie, de kampioenen zijn al op de avond dat ze kampioen werden
gehuldigd door het bestuur. De winnaars van de best verbeterde gemiddelde en procentueel
hoogste serie zijn als volgt:
o Klasse 1
 Best verbeterd gemiddelde
 Henk Heere 48%
 Hoogste serie
 John Willemse 45%
o Klasse 2
 Best verbeterd gemiddelde
 Tom van Wanrooij 28%
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Hoogste serie
 Flip de Laat 49%

Klasse 3
 Best verbeterd gemiddelde
 Pieter van Dongen 42%
 Hoogste serie
 Hans Dickens 38%
 Nick van Dongen 38%
Klasse 4
 Best verbeterd gemiddelde
 Desiree Veenstra 43%
 Hoogste serie
 Karin Meesters 67%

Ingekomen stukken:
 Email Cafe ’t Hart van Made
 Promotie pakket KNBB Brabantse Kampioenschappen
Met vriendelijke groet
Bart de Wijs (secretaris) namens het OMBC bestuur.

