Verslag afgevaardigde vergadering

Secretaris:
Bart de Wijs
Vergadering op Zondag 10-03-2019 (Cafe ‘t Hoekske)
Aanwezigen:
Peter Stoop, Theo Verhoeven, Wilfried de Wijs, Kees van Meggelen en Bart de Wijs (OMBC), Mario
Fennema, Peter Warnier (Freggels), Pierre Huijbregts, John Razenberg, Theo Walters (’t Hart), Wim de
Rooij (Veermannen). Kees Anemaat (Excelsior), Dam en Lia vd Made (’t Hoekske).
Afgemeld:
Hans van Kastel (OMBC), Ad van Dongen (Hof van Holland), Adam Segeren (Amerhal).
Afwezigen:
BV K.O.T., BV ’t Steegje, BV Hof van Holland, BV de Tijd en BV Diepstraten.
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De voorzitter opent de vergadering.
We beginnen met een minuut stilte voor Marian Zijlmans.
De mededelingen en ingekomen stukken worden voorgelezen door de secretaris.
De secretaris leest het verslag van de afgelopen ledenvergadering voor.
Evaluatie Libre competities, de competitie loopt goed geen noemenswaardige problemen. Zo nu
en dan wordt er een wedstrijd verzet, dit gebeurd meestal door de teams onderling in de
meeste gevallen wordt de spelleider hiervan op de hoogte gesteld. Voor het kampioenschap
was het een spannend tot de laatste speelavond.
Hans van Kastel heeft zich teruggetrokken als bestuurslid, we zijn daarom op zoek naar nieuwe
bestuursleden. John Razenberg geeft aan wel iets te willen gaan doen, hiermee is hij alvast de
eerste kandidaat.
Jaar kalender, aangegeven wordt dat de jaar kalender zoals gebruikelijk op de site is
gepubliceerd (http://www.ombc-made.nl/contact). Verder wordt hij kort doorlopen, de datum
van de BBQ is aangepast naar 16 juni.
Voor het jeugdbiljarten is nog niets concreet georganiseerd, we zullen moeten kijken wie dit op
zou kunnen pakken. Gevraagd wordt aan de verenigingen of er mensen zijn die dit op zouden
kunnen/willen oppakken. Pierre oppert of we niet eens een advertentie kunnen zetten in het
Carillon, ook wordt opgemerkt dat we Adam Segeren hiervoor eens zouden kunnen benaderen.
De OWBC is benaderd, Bart zal nog een keer contact zoeken met Henk van Meer. Bij het laatste
contact werd aangegeven dat er wel over nagedacht wordt door een paar teams, omdat ze voor
de KNBB steeds verder weg moeten.
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10. Rondvraag:
o Bart, AVG er zijn van een aantal leden die nu zijn gaan driebanden nog geen getekende
inschrijving/verklaring ontvangen. Hij zal nogmaals de verenigingen aanschrijven.
o Kees van Meggelen, haalt nog eens aan dat Wilfried bij zijn herverkiezing vorig jaar had
aangegeven dat het zijn laatste termijn als spelleider wordt (t/m Juni 2021). Dit
betekend dat we toch al eens moeten gaan kijken naar mogelijke vervangers want dan
kan hij/zij een tijdje met hem meedraaien.
o Theo Verhoeven, geeft aan dat we ook nog iemand zoeken voor het organiseren van de
BBQ. Dammie wordt gevraagd en hij gaat hier over nadenken.
o Pierre, geeft aan dat Hans van Kastel zich bij ’t Hart had aangemeld maar dat de
biljarters/teams daar ingestemd moeten worden. Hiervoor was het te kort dag om een
vergadering te belleggen.
o De website wordt aangehaald en na wat discussie geeft de vergadering aan dat we
zouden moeten investeren en een professioneel bedrijf in de hand moeten nemen om
dit goed op te zetten en te onderhouden.
o Na de website discussie komt ook nog het insturen van de wedstrijdformulieren ter
sprake, hiervoor zijn we het met zijn allen eens dat dit een taak van de teamleiders is.
Bart zal dit naar de teamleiders communiceren.

Overzicht actiepunten:
Bart, punt 8, 9 en zie rondvraag
Dammie, zie rondvraag
OMBC Bestuur, zie rondvraag.
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Mededelingen:
 Hans van Kastel heeft zich terug getrokken als bestuurslid.
 De kampioenen van het Libre zijn gehuldigd op de vrijdag na de laatste competitie wedstrijden.
o Kampioen Klasse 1, Hof van Holland 4
o Kampioen Klasse 2, KOT 3
o Kampioen Klasse 3, ’t Hart 5
 De hoogste series en best verbeterde gemiddeldes zijn als volgt:
o Klasse 1
 % Hoogste Serie
45%
Adam Segeren
 Best Verb. Gem.
38%
John van Dongen
o Klasse 2
 % Hoogste Serie
47%
Cees Mureau
 Best Verb. Gem.
24%
Toon Wintermans
o Klasse 3
 % Hoogste Serie
48%
Anton Welten
 Best Verb. Gem.
45%
Niels Rombouts
 Ter info het stemgewicht van alle verenigingen voor 2018-2019 is als volgt:
o 't Hoekske 7
o Hof van Holland 5
o 't Steegje 5
o 't Hart 5
o de Tijd 4
o Freggels 2
o K.O.T. 2
o Amerhal 2
o Diepstraten 1
o Excelsior 1
o Veermannen 1
Met vriendelijke groet
Bart de Wijs (secretaris) namens het OMBC bestuur.

