Verslag leden vergadering
Secretaris:
Bart de Wijs
Vergadering op Zondag 02-09-2012 (Cafe ‘t Tapperijke)
Afgemeld:
Flip Segeren, Andre van Eijk, Mari van Wanrooij, Dion van Langerak en Marian Donders.
1. Voorzitter opent de vergadering.
2. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande stukken worden voorgelezen door de
secretaris.
3. Het verslag van de laatste afgevaardigde vergadering wordt voorgelezen door de voorzitter.
4. Het financieel jaar verslag wordt voorgelezen door de penningmeester.
5. Het verslag van de kascontrole wordt voorgelezen door de voorzitter namens de kascontrole
commissie.
6. Kascontrole commissie; Wim van Kaam blijft nog een jaar aan, Mari van Wanrooij treed af. Wim
de Rooij meldt zich hiervoor aan.
7. Geschillen commissie; Pierre Huijbregts blijft nog een jaar aan. Kees van Meggelen treed af.
Hans Dickens meldt zich hiervoor aan.
8. Bestuursverkiezing, kandidaten Leo Stroop en Kees van Meggelen. Kees van Meggelen wordt
door de aanwezige leden verkozen als nieuw bestuurslid. (Leo 4x, Kees 29x).
9. Pauze, onder het genot van een drankje.
10. Prijsuitreiking drie banden competitie, alle winnaars worden gehuldigd.
11. Het bestuur heeft het voorstel voor de veranderingen van de reglementen naar de leden
gestuurd. Het reglementenboekje komt in alle cafés en op de website. Ook kan een boekje
aangevraagd worden bij de secretaris. Na de wijzigingen doorgenomen te hebben zijn ze door
de leden aangenomen.
12. De biljartdrive aanmeldingen loopt nog wat achter, de inschrijfdatum is daarom verlaat. De
dubbele biljarts in een aantal cafés zullen waarschijnlijk afvallen. Er wordt nog een week hard
getrokken om nog zo veel mogelijk koppels te krijgen. Het gaat in ieder geval door.
13. Rondvraag:
o Toon van den Diepstraten; Er moet nogal eens lang gewacht worden voordat we met de
wedstrijd kunnen beginnen.  Aan de spelleider melden zodat hij ze kan aanspreken.
o Raymond van Dongen; Is het niet leuker om de prijsuitreiking op de avond zelf te doen.
 Daar waar mogelijk zal dit in de toekomst gedaan worden.
o Wilfried de Wijs; De boekjes voor het Libre zijn gedrukt maar er staan toch een aantal
foutjes in.  De website heeft de juiste informatie en is daarom leidend.
o Peter Stoop; Er is voorgesteld om een persoonlijk Libre competitie te organiseren
tegelijk met het club driebanden.  Er is wat gesproken over dit onderwerp, in de
volgende afgevaardigde vergadering zal dit verder behandeld worden.

