Verslag afgevaardigde vergadering

Secretaris:
Bart de Wijs
Vergadering op Zondag 05-03-2017 (Cafe ‘t Hart)
Aanwezigen:
Peter Stoop, Jack Hoevenaar, Theo Verhoeven, Kees van Meggelen en Bart de Wijs (OMBC), Mario
Fennema en Peter Warnier (Freggels), , Kees Anemaat (Excelsior), Anja Ebert (Steegje), Toon v.d.
Diepstraten (Diepstraten), Pierre Huijbregts (’t Hart), Ad van Dongen en Peter Tuik (Hof van Holland),
Jeroen Rosenbrand en Hans van Kastel (de Tijd).
Afgemeld:
Wilfried de Wijs (OMBC), Hans Dickens (Hoekske)
Afwezigen:
BV de Amerhal, BV K.O.T., BV de Veermannen en BV de Vriendenkring.
1.
2.
3.
4.

De voorzitter opent de vergadering.
De voorzitter leest het verslag van de afgelopen ledenvergadering voor.
De mededelingen en ingekomen stukken worden voorgelezen door de secretaris.
Evaluatie competities en biljartdrive, Pierre leest een verslag voor van de Biljartdrive organisatie.
o 7 November 2016 bijeenkomst commissie biljart-drive
o Terugblik 2016 Goed verlopen, jammer van de minder inschrijvingen (van 39 naar 30
koppels) Onkosten biljart-drive 2016 € 1038,38 Ook een pluspunt is dat dit jaar door een
koppel met een hoger gemiddelde gewonnen is.
o Aanpak 2017 De inschrijvingen van de koppels en singels op de site vermelden, zodat de
singels met elkaar kunnen corresponderen voor deelname.
o Ontvangst: Café de Tijd of ’t Hoekske Finale: Café ’t Hart of de Tijd. Voorwaarde van dit
is; als een kastelein besluit om het ontvangst niet te organiseren er in dat café ook geen
finale zal plaatsvinden. 2e biljart op tour beurt (op tijd) laten rolleren Wilfried en Pierre
doen in 2017 nog het secretariaat maar na het evenement stoppen zij er mee. Ook gaan
we kijken voor opvolgers, die misschien al in 2017 mee proef draaien. 2018 De
organisatie aan Mark en Mario.
5. Daarna hebben we een discussie over hoe we de organisatie in leven houden en nieuwe
aanwinsten hiervoor vinden. Verschillende ideeën worden aangedragen, zoals iemand vinden
eventueel van buiten de OMBC die het leuk vindt dit soort dingen te organiseren. Maar ook een
soort roulatie systeem binnen de koppels die mee doen, zij hebben ook de lusten en samen
kunnen we de lasten draaglijk houden. We willen zeker hier op de site aandacht aan besteden
om dit naar zo veel mogelijk leden uit te dragen.
6. Pauze
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7. Biljart demonstratie, het was op zich een mooie demonstratie. Het had wat drukker mogen zijn.
8. Er ontstaat een discussie over opkomsten in het algemeen, feestavond, vergaderingen,
biljartdrive maar ook de competitie zoals persoonlijk libre. De OMBC heeft geprobeerd deze te
organiseren zonder succes, nu zijn er toernooien sommige al langer anderen nieuw, in
verschillende cafés. Deze competities zijn er met goeie reden, gebrek aan speel mogelijkheden
voor hen die willen libre, maar de kasteleins hebben terecht graag dat men in “hun” café blijven
biljarten, dit zijn conflicterende belangen. Wellicht moeten we als bestuur eens een gesprek
hebben met alle kasteleins. Kees Anemaat komt met het idee om op de site te publiceren wie
zich al hebben opgegeven (biljartdrive, feestavond), dit motiveert anderen wellicht om ook te
gaan of mee te doen. Hij gaf als voorbeeld dat hij bij ’t Tapperijke vroeg wie al kaartjes gekocht
had voor de feestavond, toen hij hoorde “niemand”, besloot hij ook niet te gaan.
9. De opkomst van de feestavond was erg laag (22 leden), sommige vonden de datum slecht
gekozen anderen denken dat het een algemene trend is. Er wordt veel georganiseerd en
mensen maken een keuze waar ze naar toe gaan. Wellicht moet de opzet aangepast worden,
zoals weer prijzen uitreiken op de feestavond, eens iets anders dan een loterij. Ook wordt
geopperd om het wellicht niet meer elk jaar te organiseren, maar eens per twee or drie jaar. Ad
van Dongen komt met het idee om het te verschuiven naar de zomer en op een zondag middag
een BBQ te organiseren. Dit krijgt veel bijval bijvoorbeeld op zondag direct na de competitie. De
consensus lijkt om dit gewoon te gaan proberen, we zullen dit idee daarom eens verder
uitwerken.
10. De jaarkalender wordt besproken en als gevolg hiervan start er weer een discussie over de start
datum en de opzet van de competities, Peter Tuik komt met het idee om de laagste twee libre
klassen bijvoorbeeld door te laten lopen tot de zomer als een dubbele competitie. En de
hoogste twee klassen te stoppen en te vervangen door een driebanden competitie tot de zomer.
Omdat we denken dat dit niet een 1 op 1 weerspiegeling is van de mensen die liever Libre of
Driebanden moet gekeken worden hoe we dit praktisch kunnen uitwerken. Verwacht wordt dat
we hiervoor een en ander mogelijk moeten maken wat nu niet kan, bijvoorbeeld het aansluiten
bij een ander team in een lopende competitie etc.. Hier gaan we over nadenken.
11. Rondvraag
o Ad van Dongen, vraagt hoe goed de website gebruikt wordt aansluitend op het idee van
Kees Anemaat om opgegeven deelnemers op de site te publiceren. Ad merkt wel op dat
we moeten nadenken hoe dit zit met de privacy.
o Hans van Kastel, geeft aan wel mee te willen werken aan het organiseren van de feest
middag met BBQ.
Overzicht actiepunten:
OMBC Bestuur, zie punt 4, 7, 8, en 9.
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Mededelingen:
 Informatie van de gemeente voor het beter toegankelijk maken van onze vereniging voor
gehandicapten.
 Prijsuitreiking voor het Libre is op de laatste speelavonden gedaan door het bestuur. De
kampioenen zijn:
o Klasse 1, Hof van Holland 2
o Klasse 2, ’t Hoekske 6
o Klasse 3, Amerhal 4
o Klasse 4, Hof van Holand 5
Ook de OMBC Horeca bonnen voor de hoogste serie en best verbeterd gemiddelde zijn al
uitgereikt aan:
o Klasse 1
o Best verbeterd gemiddelde
 Henk Oosterwijk 44%
o Hoogste serie
 Rinus Rosenbrand 53%
o Klasse 2
o Best verbeterd gemiddelde
 Marco Welten 24,31% (Lucien Segeren had 23,67%)
o Hoogste serie
 Rob Luiken 47%
o Klasse 3
o Best verbeterd gemiddelde
 Walco Lips 44%
o Hoogste serie
 Sjef vd Aa 53%
o Klasse 4
o Best verbeterd gemiddelde
 Wesley Smans 25%
o Hoogste serie
 Addie Mook 50%


Biljartdrive is dit jaar op 8 oktober 2017
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Ter info het stemgewicht van alle verenigingen voor 2016-2017 is als volgt:
o 't Hoekske
6
o 't Hart
3
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

Met vriendelijke groet
Bart de Wijs (secretaris) namens het OMBC bestuur.

