Verslag leden vergadering

Secretaris:
Bart de Wijs
Vergadering op Zondag 08‐09‐2013 (Cafe ‘t Voske)
Afgemeld:
Pierre Huijbregts, Ad van Dongen en Ad van Geel
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 secretaris.
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 de Rooij blijft nog een jaar aan, Wim van Kaam treedt af. Gijs
Smulders meldt zich hiervoor aan.
7. Geschillen commissie; Hans Dickens blijft nog een jaar aan, Pierre Huijbregts treedt af. Henk
Oosterwijk meldt zich hiervoor aan.
8. Bestuursverkiezing, kandidaten Theo Verhoeven en Peter Stoop, geen nieuwe kandidaten
aangemeld. Dit betekend dat Theo en Peter weer voor een nieuwe termijn zijn verkozen.
9. Pauze, onder het genot van een drankje.
10. Prijsuitreiking drie banden competitie, er is niet een winnaar aanwezig. De prijzen worden aan
clubgenoten meegegeven.
11. Statuten en huishoudelijke reglementen, de secretaris geeft de achtergrond en doelstellingen
aan:





De persoonlijke aansprakelijkheid voor OMBC bestuurders weg nemen.
Statuten en huishoudelijke reglementen moeten in de basis gelijk blijven aan nu.
Eventuele conflicten met het verenigingsrecht moeten weggenomen worden.
Eventuele conflicten en onduidelijkheden in de regels moeten weggenomen worden.

In samenvatting zijn dit de wijzigingen van de statuten:








OMBC is een koepel vereniging.
Lidmaatschap ‐> rechtspersonen (vereniging) en samenwerkingsverband zonder
rechtspersoonlijkheid (vriendengroep).
Stemrecht ‐> voor elk lid (dus elke vereniging), niet voor individuele biljarters.
Contributie ‐> voor elk lid (dus elke vereniging), hoogte te bepalen in algemene vergadering.
Opzegging, ontzetting en aspirant leden (volgens verenigingsrecht).
Bestuur benoeming, einde functie en schorsing (volgens verenigingsrecht).
Algemeen vergadering, bevoegdheid, oproeping en besluitvorming (volgens verenigingsrecht).



Fusie, splitsing, omzetting, ontbinding en vereffening (volgens verenigingsrecht).

Verslag leden vergadering

Secretaris:
Bart de Wijs
Nieuwe huishoudelijke reglementen:




Veel oude regels staan nu in de statuten.
De overige regels zijn waar nodig in lijn gebracht met de statuten of onveranderd overgenomen.
Over de stemweging wordt wat doorgepraat zodat iedereen goed begrijpt wat hiermee bedoeld
wordt. Omdat nu alleen de verenigingen mogen stemmen wordt er een stemgewicht gegeven aan
elke vereniging op basis van het aantal teams dat zij hebben. Dus elke vereniging heeft één stem
welke zo vaak mee telt als zij teams hebben. Verder is als verandering voorgesteld om als ijkpunt de
start van de Libre competitie te gebruiken. Dus het aantal teams waarmee zij de Libre competitie
starten zal bepalend zijn hoeveel stemgewicht zij hebben voor het hele verenigingsjaar.

Er zijn geen tegenstanders voor deze wijzigingen van de statuten en huishoudelijke reglementen,
zij zijn daarmee aangenomen zodat het bestuur samen met notaris van Meerwijk dit kunnen
gaan afronden.
12. De biljartdrive aanmeldingen loopt nog wat achter, de inschrijfdatum is daarom verlengt tot en
met vandaag (8 September). Maandag is er een vergadering van het organiserend comité
daarna zullen alle kasteleins worden ingelicht, ook zullen de biljarters de uiteindelijke informatie
krijgen.
13. Rondvraag:
o Diana Aarts; Waarom moeten we volgend jaar voor de biljart drive gaan betalen. Dit is
niet gezegd maar het is een evenement wat geld kost en mogelijk niet altijd kosteloos
zal blijven.
o Mark van Groezen; Vraagt of de boekjes volgend jaar wat eerder kunnen komen? Dit
moet kunnen. We doen ons best maar door de vakantie periode voorafgaand aan het
drukken waren niet alle nieuwe advertenties klaar. Het programma was al wel
beschikbaar op de site.
o Dam v.d. Made; Woensdag na de kermis is er biljarten in ’t Hoekske kan dit worden
verzet? In principe kan dit, er wordt samen met de spelleider naar gekeken.
o Dim Heere; Kan de volgorde in het programmaboekje anders, eerst de teams en dan het
programma? Dit is geen probleem en zal bij de volgende competitie gedaan worden.
o Peter Warnier; Waarom hebben we zoveel geld op de bank? Dit is om de jubileum
feestavonden kosteloos voor alle biljarters te kunnen organiseren.
o Wilfried de Wijs; Hij heeft de vraag gekregen of de sterktestaat op de site per team kan
worden gesorteerd. Hij vraagt aan de vergadering of er meer mensen zijn die hier ook zo
over denken. Over het algemeen wordt dit niet als vervelend ervaren daarom zullen we
het zo houden als het nu is.

