Verslag leden vergadering

Secretaris:
Bart de Wijs
Vergadering op zondag 03‐09‐2017 (Café ’t Hof van Holland)
Afgemeld:
Hans de Groot, Corné van Alphen en Kees van Meggelen
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. Er werd door Henk nog een vergelijking gemaakt met toepen, waarmee hij aan wilde
geven dat een kas controle een ervaring is die ieder lid wel eens gehad moet hebben.
6. Kascontrole commissie; Wim de Rooij blijft nog een jaar aan, Henk van Oosterwijk treedt af.
Pierre Huijbregts meldt zich hiervoor aan.
7. Geschillen commissie; Pierre Huijbregts blijft nog een jaar aan, Peter Warnier treedt af. Hans
Aarts meldt zich hiervoor aan.
8. Pauze, onder het genot van een drankje.
9. Bestuursverkiezing, kandidaten Wilfried en Bart de Wijs, geen nieuwe kandidaten aangemeld.
Dit betekend dat Wilfried en Bart weer voor een nieuwe termijn zijn verkozen.
10. Biljartdrive, op de site is nu aangegeven wie zich al opgegeven hebben, ook individuelen kunnen
zich opgeven. Helaas kan in de Amerhal niet gespeeld worden dit jaar, ook is Toon van Kaam
niet in gelegenheid te rijden met zijn taxi, vervanging is gevonden. Organisatie Pierre en Wilfried
stoppen na dit jaar. Verder word nog wat doorgepraat over hoe dit op te lossen, een idee is om
de cafés (met hun verenigingen) het om beurten te laten organiseren. Hier ontstaat een
levendige discussie over maar een conclusie is er niet.
11. Prijsuitreikingen, Peter ligt toe dat dit niet altijd even makkelijk is en we het niet altijd naar
tevredenheid van iedereen gedaan kan worden, we leggen als bestuur nu aan de leden voor om
met alternatieve ideeën te komen. Er wordt opgemerkt dat niet iedereen op die bekers (en
bloemen) zit te wachten. De voorstellen gaan in de richting van, doe het een week later, of op
een vergadering of op een speciale (vrijdag) avond. De conclusie is dat de huldiging op
vrijdagavond na de laatste speelronde in het eigen cafe is, geen beker meer, alleen een
wisselbeker, bossen bloemen van 10 Euro en een envelop met 75 Euro.
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12. Maximum aantal caramboles, het maximum staat volgens de regels op 300 caramboles, Kay de
Zwart moet er 525, Mark geeft aan dat we daar niet moeilijk over hoeven te doen en hem
gewoon die 525 te laten halen, ook gezien het fijt dat hij een vaste reserve is en waarschijnlijk
niet veel zal spelen. Na wat discussie wordt besloten dat het maximum 300 blijft en dat de
tegenstander procentueel (57%) van zijn aantal caramboles moet halen in deze wedstrijd.
Verder wordt er nog gevraagd of hij is toegevoegd om een hoger teamgemiddelde te krijgen, de
spelleider geeft aan dat het team met en zonder Kay in de 1e klasse zou komen te spelen,
kortom daar maakt het niets voor uit.
13. Rondvraag:
o Pierre Huijbregts, geeft aan dat aan de hand van het financieel verslag we niet zo
kunnen door gaan met elk jaar een financiële min. We geven aan dat we dit niet te lang
kunnen doen maar dit was een bewuste keuze om in te teren op het vermogen omdat
we zo veel vermogen hebben.
o Hans van Kastel, geeft aan dat hij het een compliment vindt dat we nu langer gaan Libre.
o Jack Hoevenaar, geeft aan dat hij stopt als bestuurslid. Het bestuur geeft aan dat we alle
verenigingen hierover zullen informeren en dat we kandidaten zoeken om dit in te
vullen. De stemming zal dan in de afgevaardigde verandering plaats vinden.
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Mededelingen:
 Prijsuitreiking voor het Driebanden is (in de meeste gevallen) op de laatste speelavonden
gedaan door het bestuur. De kampioenen zijn:
o Klasse 1, Hof van Holland 1
o Klasse 2, Diepstraten 2
o Klasse 3, K.O.T. 4
o Klasse 4, ‘t Steegje 5
Ook de OMBC Horeca bonnen voor de hoogste serie en best verbeterd gemiddelde zijn al
uitgereikt aan:





Klasse 1 % Hoogste Serie 50% Piet Rullens
Klasse 1 Best Verb. Gem. 45% Peter Pals
Klasse 2 % Hoogste Serie 62% Loet Schelleman
Klasse 2 Best Verb. Gem. 31% Edwin Verweijmeren
Klasse 3 % Hoogste Serie 71% Hans Dickens
Klasse 3 Best Verb. Gem. 49% Toon Hop
Klasse 4 % Hoogste Serie 50% Mark v.d. Westen
Klasse 4 % Hoogste Serie 50% Christel de Laat
Klasse 4 Best Verb. Gem. 31% John Razenberg
Biljartdrive 8 oktober 2017 start 0m 9:45 uur bij Café de Tijd, finale om 18:00 bij Café ‘t Hart.
o Inschrijving sluit op 28 September.
o Tot nu toe zijn er 7 koppels ingeschreven.
Ter info het stemgewicht van alle verenigingen voor 2017‐2018 is als volgt:
o Hof van Holland
6
o 't Hoekske
5
o 't Steegje
5
o 't Hart
4
o de Tijd
4
o Freggels
4
o Diepstraten
3
o K.O.T.
2
o Amerhal
2
o Vriendenkring
2
o Excelsior
1
1
o Veermannen

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

