Verslag afgevaardigde vergadering

Secretaris:
Bart de Wijs
Vergadering op Zondag 09-02-2020 (Cafe Robbie aan de Haven)
Aanwezigen:
Theo Verhoeven, Wilfried de Wijs, John Razenberg, Kees van Meggelen en Bart de Wijs (OMBC), Mark
van Groezen, Hans Aarts, Anja Ebert (Steegje), Johan Marijnissen (’t Hart), Wim de Rooij (Veermannen).
Dam en Lia vd Made (’t Hoekske), Adam Segeren (Amerhal), Gerrit Verhoeven (Hof van Holland), Lucien
Segeren, Rico Norbart (de Tijd), Rob Ebert (Freggels).
Afgemeld:
Ad van Dongen, Peter Tuik (Hof van Holland).
Afwezigen:
BV K.O.T.
1. De voorzitter opent de vergadering.
2. De secretaris leest het verslag van de afgelopen ledenvergadering voor.
3. Ingekomen stukken, Lage Zwaluwe heeft (hoewel te laat) nog aangegeven nog wel 1 of 2 teams
op te willen geven. We willen wel naar hen toe duidelijk maken dat dit een uitzonderlijke
situatie is maar wij willen ook hun opgave niet blokkeren. Dinsdag krijgen we van hen de
definitieve opgave.
4. Spelleider, we hebben twee informele opgaven gehad maar geen officiële opgaven bij het
bestuur. Hans Aarts geeft aan het spelleiderschap op zich te willen nemen. Hij heeft ervaring
met BiljartPoint. Hans geeft aan het zeker voor één termijn (3 jaar) te willen doen, in de
tussentijd kunnen we zoeken naar jeugdige bestuursleden.
5. Jaarkalender, wordt voorgelezen door de secretaris. Hij zal ook weer op de site komen te staan
6. Rondvraag:
o Rico: Idee om een middag/avond te organiseren waar BiljartPoint uitgelegd wordt. Er
worden verder allerlei ideeën besproken over de mogelijkheden van BiljartPoint. Hans
zal als nieuwe spelleider dit in de toekomst gaan invoeren en toelichten.
o Adam, heeft een vraag over de indeling van de competities. Zij zijn nu in de 2e klasse
ingedeeld. Hij vraagt zich af of zij ook hogere spelers moeten opgeven die eigenlijk niet
mee doen om in een hogere klasse te komen. Hij vraagt zich ook af hoe andere teams
dit zouden vinden mede omdat ze nu vaak in dezelfde cafés moeten spelen, hierdoor is
er minder variatie.
o Adam, we hebben een aantal keer gezien dat er niet op volgorde van sterkte gespeeld
wordt. Volgens de regelementen mag dit maar hij vraagt zich af hoe anderen hier over
denken. Zou dit in de regelementen moeten worden vastgelegd? De vergadering tilt er
niet zo zwaar aan als het maar niet gebeurd om specifiek de uitslag/competitie te
beïnvloeden. We zullen dit ook nog in de volgende bestuursvergadering bespreken.
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Hans: We hebben nu 3 klassen van 7 teams. Hadden we niet beter klassen van 6 teams
1.5 competities kunnen laten spelen. Aangegeven wordt dat de competitie daardoor te
lang zou duren. Juli en Augustus wordt in principe vrij gehouden van biljarten.

Overzicht actiepunten:
Bart, punt 5
OMBC Bestuur, zie rondvraag.

