Verslag leden vergadering

Secretaris:
Bart de Wijs
Vergadering op zondag 30‐08‐2015 (Café ‘t Tapperijke)
Afgemeld:
Henk Huijbregts, Janus Kock, Jack Filemon en bestuur BV ‘t Hoekske
1. Voorzitter opent de vergadering.
2. We beginnen met 1 minuut stilte voor het overlijden van ons enige erelid Oscar Driesen.
3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande stukken worden voorgelezen door de
secretaris.
4. Het verslag van de laatste ledenvergadering en afgevaardigde vergadering wordt voorgelezen
door de secretaris.
5. Het financieel jaar verslag wordt voorgelezen door de penningmeester.
6. Het verslag van de kascontrole wordt voorgelezen door de voorzitter namens de kascontrole
commissie.
7. Kascontrole commissie; Diana Aarts blijft nog een jaar aan, Gijs Smulders treedt af. Henk
Oosterwijk meldt zich hiervoor aan.
8. Geschillen commissie; Dim Heere blijft nog een jaar aan, Henk Oosterwijk treedt af. Peter
Warnier meldt zich hiervoor aan.
9. Bestuursverkiezing, kandidaten Jack Hoevenaar en Kees van Meggelen, geen nieuwe kandidaten
aangemeld. Dit betekend dat Jack en Kees weer voor een nieuwe termijn zijn verkozen.
10. Pauze, onder het genot van een drankje.
11. De spelleider geeft een toelichting op de nieuwe competitie. Er zijn ook deze competitie
periodes waar stil gezeten moet worden, dit komt in de 2e klasse iets meer voor omdat daar een
team minder is.
12. Prijsuitreiking driebanden competitie, de kampioenen zijn al op de avond dat ze kampioen
werden gehuldigd door het bestuur. De winnaars van de best verbeterde gemiddelde en
procentueel hoogste serie worden voorgelezen, de gewonnen OMBC horeca bonnen worden
direct uitgereikt aan hen die aanwezig zijn. De winnaars zijn:
 Klasse 1
o Best verbeterd gemiddelde
 Mickey Netten 83%
(Niet aanwezig)
o Hoogste serie
 Izaak Vark 42%
(Niet aanwezig)
 Anton Rasenberg 42%
(Uitgereikt op de ledenvergadering)
 Klasse 2
o Best verbeterd gemiddelde
 Dam v.d. Made 53%
(Niet aanwezig)
o Hoogste serie
 Bart de Wijs 63%
(Uitgereikt op de ledenvergadering)
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Klasse 3
o Best verbeterd gemiddelde
 Bert Leeman 61%
(Niet aanwezig)
o Hoogste serie
 Bert Leeman 50%
(Niet aanwezig)
 Corne van Gijzel 50%
(Niet aanwezig)
 Diana Aarts 50%
(Uitgereikt op de ledenvergadering)
 Marian Zijlmans 50%
(Niet aanwezig)
 Mathieu Hoevenaar 50% (Niet aanwezig)
13. Rondvraag:
o De penningmeester vraagt aan de kasteleins om de OMBC Horeca bon in een envelop
met naam van het café erop bij hem willen inleveren zodat hij het geld kan overmaken.
o Ad Segeren vraagt zich af of de lage opkomst komt door de lage interesse of omdat er
geen vragen en opmerkingen zijn. Wij nemen deze verkapte pluim voor het bestuur
graag in ontvangst, wel is het jammer dat er minder mensen komen. Mogelijk dat dit
ook verband houdt met de directe communicatie vanuit de OMBC en het direct op de
avond uitreiken van de prijzen aan de winnaars.
o Ad Mureau vraagt hoe er omgegaan wordt met het rook belijdt bij café de Tijd. Hoewel
wij de situatie niet ideaal vinden kunnen wij hier als OMBC niets aan doen, dit is aan de
kastelein.
o Ad Mureau, vraagt of er niet een promotie degradatie toegevoegd kan worden aan de
competitie. Dit is niet mogelijk omdat er dan weer het oude probleem terug komt waar
hoge tegen lage moeten gaan spelen.
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Mededelingen:
 Biljartdrive 20 september 2015 start 0m 9:45 uur bij Café Hof van Holland, finale om 18:00 bij
café ‘t Steegje.
o Inschrijving sluit op 11 september.
o Tot nu toe zijn er 20 koppels ingeschreven.
 Informatie update van de KNBB, er is weinig gebeurd in de afgelopen maanden. Dit komt
enerzijds door de recente vakanties maar ook omdat de KNBB melde dat zij na het niet
doorgaan van de fusie met Carambole eerst e.e.a. in kaart gebracht moet worden voor de
toekomst. Zoals afgesproken in de afgevaardigde vergadering houden de afgevaardigde op de
hoogt via email zodra er iets te melden valt.
 Ter info het stemgewicht van alle verenigingen voor 2015‐2016 is als volgt:
o 't Hoekske
7
o 't Hart
6
o Hof van Holland
6
o 't Steegje
5
o de Tijd
4
o Freggels
4
o Diepstraten
3
o K.O.T.
2
2
o Amerhal
o Vriendenkring
2
o Excelsior
1
o Veermannen
1
Ingekomen stukken:
 Afgehandeld in de afgevaardigdevergaderingen.
 De spelleider wil het volgende aanpassen in de spelreglementen.
o Artikel 4:
a) Nieuwe leden moeten bij inschrijving een reëel gemiddelde aan de
spelleider overleggen. Dit gemiddelde zal na 3 gespeelde partijen worden
herzien.
b) Gedurende het eerste seizoen zullen de gemiddeldes na elke 3 opvolgende
wedstrijden nogmaals herzien worden tot het einde van het seizoen.
 BV Hof van Holland, voorstel indeling clubkampioenschappen.
 BV ‘t Steegje, voorstel indeling clubkampioenschappen.
Met vriendelijke groet
Bart de Wijs (secretaris) namens het OMBC bestuur.

