Verslag leden vergadering

Secretaris:
Bart de Wijs
Vergadering op zondag 04-09-2016 (Café ‘t Voske)
Afgemeld:
Henk Huijbregts, Hans de Groot, Jan Kokx, Hans Dickens, Mario Fennema, Anton Rasenberg
1. Voorzitter opent de vergadering.
2. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande stukken worden voorgelezen door de
secretaris.
3. Het verslag van de laatste ledenvergadering en afgevaardigde vergadering wordt voorgelezen
door de voorzitter.
4. Het financieel jaar verslag wordt voorgelezen door de penningmeester.
5. De kascontrole commissie geeft aan dat ze door alle boekingen gegaan zijn en dat alles er keurig
uit ziet.
6. Kascontrole commissie; Henk Oosterwijk nog een jaar aan, Diana Aarts treedt af. Wim de Rooij
meldt zich hiervoor aan.
7. Pauze, onder het genot van een drankje.
8. Geschillen commissie; Peter Warnier blijft nog een jaar aan, Dim Heere treedt af. Pierre
Huijbregts meldt zich hiervoor aan.
9. Bestuursverkiezing, kandidaten Theo Verhoeven en Peter Stoop, geen nieuwe kandidaten
aangemeld. Dit betekend dat Theo en Peter weer voor een nieuwe termijn zijn verkozen.
10. Voor de biljartdrive wordt door het organisatorisch comité aangegeven dat zij graag anderen
erbij willen halen die geleidelijk ingewerkt worden en taken overnemen. Gevraagd wordt of er
gegadigde zijn die mee willen helpen bij de organisatie. Er wordt geopperd om externe
(studenten) te vragen om de gegevens op de speeldag in te voeren.
11. Rondvraag:
o Diana Aarts, Is het mogelijk om iets te organiseren zodat er meer gebiljart kan worden.
Voorbeelden zijn 1,5 competitie of het instellen van een minimaal aantal wedstrijden of
een soort beker competitie. Ook wordt er geopperd om bijvoorbeeld 2 extra
wedstrijden te spelen tegen twee willekeurige teams, hierop ontstaat een discussie van
voor en tegenstanders.
o Adam Segeren, vraagt of er naast zijzelf meer zijn die problemen hebben met spelers die
in meerdere competities spelen, en of dit wellicht zou moeten leiden naar een
standpunt of dit wel of niet is toegestaan.
o Adam Segeren, vraagt of er al nagedacht wordt gezien het dalende ledenaantal om
eventueel activiteiten te organiseren om nieuwe leden aan te trekken.
Notitie van het bestuur: Hoewel dit niet direct duidelijk was tijdens de vergadering zullen wij als bestuur
natuurlijk naar de mogelijkheden van deze suggesties kijken en/of deze meenemen wanneer nodig.
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Mededelingen:
 Prijsuitreiking voor het Driebanden is op de laatste speelavonden gedaan door het bestuur. De
kampioenen zijn:
o Klasse 1, Hof van Holland 2
o Klasse 2, Diepstraten 2
o Klasse 3, ’t Steegje 66
o Klasse 4, Freggels 5
Ook de OMBC Horeca bonnen voor de hoogste serie en best verbeterd gemiddelde zijn al
uitgereikt aan:





Klasse 1 % Hoogste Serie 50% Tom van Wanrooij
Klasse 1 Best Verb. Gem. 39% Tom van Wanrooij
Klasse 2 % Hoogste Serie 53% Rob Ebert
Klasse 2 % Hoogste Serie 53% Jacco Bayens
Klasse 2 Best Verb. Gem. 28% Wim de Rooij
Klasse 3 % Hoogste Serie 50% August v.d. Broek
Klasse 3 Best Verb. Gem. 30% Ruud Hombergen
Klasse 4 % Hoogste Serie 50% Jan van Beek
Klasse 4 % Hoogste Serie 50% Niels Rombouts
Klasse 4 % Hoogste Serie 50% Lorenzo Filemon
Klasse 4 Best Verb. Gem. 45% Leon van Dam
Biljartdrive 18 september 2016 start 0m 9:45 uur bij Café ’t Steegje, finale om 18:00 bij de
Amerhal.
o Inschrijving sluit op 11 september.
o Tot nu toe zijn er 18 koppels ingeschreven.
Ter info het stemgewicht van alle verenigingen voor 2016-2017 is als volgt:
o 't Hoekske
6
o 't Hart
3
o Hof van Holland
6
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
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Met vriendelijke groet
Bart de Wijs (secretaris) namens het OMBC bestuur.

