Verslag leden vergadering

Secretaris:
Bart de Wijs
Vergadering op Zondag 31‐08‐2014 (Cafe Hof van Holland)
Afgemeld:
Henk Huijbregts
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; Gijs Smulders blijft nog een jaar aan, Wim de Rooij treedt af. Diana Aarts
meldt zich hiervoor aan.
7. Geschillen commissie; Henk Oosterwijk blijft nog een jaar aan, Hans Dickens treedt af. Dim
Heere meldt zich hiervoor aan.
8. Bestuursverkiezing, kandidaten Wilfried de Wijs en Bart de Wijs, geen nieuwe kandidaten
aangemeld. Dit betekend dat Wilfried en Bart weer voor een nieuwe termijn zijn verkozen.
9. Pauze, onder het genot van een drankje.
10. Prijsuitreiking drie banden competitie, gelukkig was Pierre Huijbregts aanwezig, de rest van de
prijzen worden aan clubgenoten meegegeven.
11. De plannen voor de competities worden door de spelleider toegelicht, er wordt wat
doorgepraat over de combinatie van een club libre en club driebanden competitie. De conclusie
daarover is dat we het gaan proberen en kijken of er voldoende inschrijvingen zullen komen, we
denken dat er hiervoor minimaal 6 team nodig zijn.
12. De brief van BV Hof van Holland wordt voorgelezen en besproken, de vergadering heeft
besloten dat er geen verdere acties genomen zullen worden en dat het dus blijft zoals het is.
13. Rondvraag:
o Dam van de Made; Wat is de reden dat in de week van 10 november weinig gebiljart
wordt. Dit is gedaan zodat daar inhaal wedstrijden gedaan te kunnen worden.
o Dam van de Made; Zijn biljarters die alleen driebanden lid van de OMBC? Het antwoord
is natuurlijk Ja.
o Theo Verhoef; de feestavond is op 14 Maart bij ’t Steegje.
o Wilfried de Wijs; tot 11 september kan nog voor de biljartdrive worden ingeschreven.

Algemeen leden vergadering
Mededelingen
Secretaris:
Bart de Wijs

Mededelingen:
 Oscar Driesen 65 jaar lid, nu erelid.
 Het bestuur heeft ter verduidelijking besloten dat aan de biljartdrive mee mag doen, iedereen
die actief is geweest in het afgelopen jaar (Libre en/of Driebanden) en/of iedereen die is
ingeschreven voor het aanstaande Libre.
 Het voorstel van BV ’t Hart m.b.t. herzieningen is uitvoerig besproken en volgens de spelleider
gaat dit echt om uitzonderingen, daarom hebben besloten dit niet door te voeren.
 Het bestuur heeft besloten dat dit jaar voor het laatst bekers worden uitgereikt voor best
verbeterd gemiddelde en procentueel hoogste serie, met ingang van volgend jaar zal dit een
“OMBC Hereca bon” zijn. Wanneer deze niet wordt opgehaald bij uitreiking in een
ledenvergadering wordt hij als prijs ingezet bij de loterij op de feestavond.
 Het stemgewicht van alle verenigingen voor 2014‐2015 is als volgt:
o 't Hoekske
7
o 't Hart
6
6
o Hof van Holland
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
 De biljartdrive is op 21 september aanstaande en in 2015 op 20 september.
Ingekomen stukken:
 Diverse reclames.
 BV ’t Hart, voorstel herzieningen.
 BV Hof van Holland, voorstel indeling clubkampioenschappen.
 Verzoek tot toenadering door de Koninklijke Nederlandse Biljartbond.

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

