Verslag leden vergadering

Secretaris:
Bart de Wijs
Vergadering op zondag 26-08-2018 (Café ’t Hart)
Afgemeld:
Henk Huijbregts, Flip Segeren, Guido van Gils
1. Voorzitter opent de vergadering.
2. Eerst doen we 1 minuut stilte voor de overledenen, Dre Broeken en Eric Roelands.
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 voorzitter.
5. Status OWBC wordt toegelicht, er is wel interesse maar komend seizoen nog geen
samenwerking met OMBC. Afgesproken is dat we in contact blijven met elkaar.
6. Het financieel jaar verslag wordt voorgelezen door de penningmeester. We hebben zoals
bekend wederom ingeteerd op ons vermogen, zo’n 2000 Euro.
7. De kascontrole commissie geeft aan dat er 6 verenigingen zijn die nog geen contributie betaald
hebben en 5 adverteerders die hun factuur nog niet betaald hebben. Met dit geld zouden we
nog iets minder interen. We bespreken kort dat dit interen een keuze is en spreken af dat we dit
opnieuw gaan bekijken wanneer we de 10.000 Euro benaderen. Verder geven zij aan dat het er
weer keurig uitziet.
8. Kascontrole commissie; Pierre Huijbregts blijft nog een jaar aan, Wim de Rooij treedt af. Diana
Aarts meldt zich hiervoor aan.
9. Geschillen commissie; Hans Aarts blijft nog een jaar aan, Pierre Huijbregts treedt af. Peter
Warnier meldt zich hiervoor aan.
10. Pauze, onder het genot van een drankje.
11. Bestuursverkiezing, kandidaten Kees van Meggelen en Hans van Kastel, geen nieuwe kandidaten
aangemeld. Dit betekend dat Kees van Meggelen en Hans van Kastel weer voor een nieuwe
termijn zijn verkozen.
12. AVG/GDPR status en verdere toelichting, ook verenigingen moeten aan deze wet voldoen
vandaar dat we van iedereen een getekende verklaring nodig hebben. We missen nog 52
verklaringen hiervoor zullen we de teamleiders benaderen.
13. Terugblik op de BBQ, was goed gegaan, goed weer en lekker eten. We bespreken nog kort hoe
we meer mensen kunnen aantrekken, ideeën hiervoor zijn natuurlijk altijd welkom. Het lijkt
alvast een idee om het in ieder geval in een vast weekend te doen.
14. Biljarten voor de jeugd, Hans ligt toe dat hij de jeugd coördinator van gemeente heeft benaderd
en wat zij in samenwerking met Amorti uit Zevenbergen gaan organiseren. De kosten worden
door de gemeente gedragen, verschillende kasteleins stellen hun cafe beschikbaar om dit te
organiseren.
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15. Rondvraag:
o Pierre, complimenten voor het bestuur en zeker ook voor het jeugd initiatief.
o Anja, vraagt of zij een factuur kunnen krijgen voor de contributie. Aangegeven wordt dat
een factuur voor kasteleins die de contributies betalen geen enkel probleem is.
o Mark, vraagt of de tegenstanders van de Freggels geïnformeerd zijn dat de eerste
wedstrijden bij het Dorpshuis spelen. Mario zal de tegenstanders informeren.
o Bart, geeft aan dat we problemen hebben met de website en vraagt begrip bij de leden.
We zijn hier nog volop mee bezig en hadden de teamleiders van de wedstrijd die we als
test gebruikt hebben vooraf moeten informeren, onze excuses hiervoor. We verwachten
de komende weken nog wel wat last te hebben waardoor er mogelijk dingen niet
helemaal goed gaan. We moeten aan een nieuwe website gaan denken, gemaakt door
professionals zodat hij goed onderhouden kan worden, de kosten hiervoor zullen wel
hogel liggen dan de 50 Euro die we nu per jaar betalen.
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Bart de Wijs

Mededelingen:
 Prijsuitreiking voor het Driebanden is op de vrijdag na de competitie gedaan door het bestuur.
De kampioenen zijn:
o Klasse 1, Amerhal 1
o Klasse 2, K.O.T. 4
Ook de OMBC Horeca bonnen voor de hoogste serie en best verbeterd gemiddelde zijn weer
uitgereikt aan de winnaars:





Klasse 1 % Hoogste Serie 41% Toon van Kaam
Klasse 1 Best Verb. Gem. 27% Gerrit Verhoeven
Klasse 1 Best Verb. Gem. 27% Jan Trommelen
Klasse 2 % Hoogste Serie 57% Jan van Beek
Klasse 2 % Hoogste Serie 57% Lorenzo Filemon
Klasse 2 % Hoogste Serie 57% Diana Aarts
Klasse 2 Best Verb. Gem. 120% Jan van Beek
Biljartdrive 14 oktober 2018 start 0m 9:45 uur bij Café ‘t Hoekske, finale om 18:00 bij Café de
Tijd.
o Inschrijving sluit op 5 oktober.
o Tot nu toe zijn er 7 koppels ingeschreven.
Ter info het stemgewicht van alle verenigingen voor 2018-2019 is als volgt:
o 't Hoekske
7
o Hof van Holland
5
o 't Steegje
5
o 't Hart
5
o de Tijd
4
o Freggels
2
o K.O.T.
2
o Amerhal
2
o Diepstraten
1
o Excelsior
1
o Veermannen
1

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

