Verslag leden vergadering

Secretaris:
Bart de Wijs
Vergadering op zondag 01-09-2019 (Café ’t Tapperijke)
Afgemeld:
Henk Huijbregts, Corné van Alphen, Willem Wijchgel
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 er weer een behoorlijke open post is van contributie en
advertenties welke nog niet zijn betaald totaal is dit €2275,-. Verder ziet er alles weer keurig
verzorgt uit. Er wordt een opmerking gemaakt dat we wellicht iets aan de datum van betalen
moeten doen omdat met name voor de contributie dit voor veel mensen pas weer na de
vakantie gaat spelen samen met de aanvang van de competitie. We zullen dit in het bestuur
bespreken, feit blijft wel dat een betaling tijdig gedaan moet worden.
6. Kascontrole commissie; Diana Aarts blijft nog een jaar aan, Pierre Huijbregts treedt af. Theo van
Delft meldt zich hiervoor aan.
7. Geschillen commissie; Peter Warnier blijft nog een jaar aan, Hans Aarts treedt af. Mario
Fennema meldt zich hiervoor aan.
8. Bestuursverkiezing, Hans van Kastel is tussentijds afgetreden, Theo en Peter zijn aftredend
waarvan Theo weer verkiesbaar is en Peter zich NIET meer verkiesbaar stelt. Er is maar één
kandidaten dit is John Razenberg, dit betekend dat John is toegevoegd aan het bestuur als
vervanger van Hans van Kastel maar ook dat er nog één vacature is. Adam vraagt zich af of de
leden weten hoeveel werk het is (of eigenlijk dat het niet zo veel werk is) ook vraagt hij zich af of
het mogelijk dat we een andere opzet kiezen, gedacht wordt om de afgevaardigde automatisch
als bestuurder op te nemen (hiervoor zou dan wel de statuten moeten worden aangepast). Bart
geeft aan dat de taken wat meer verdeeld moeten worden binnen het bestuur zodat het
makkelijker wordt en er ook een duidelijk aanspreekpunt is binnen het bestuur voor OMBC
activiteiten (bv. BBQ, Jeugd, Biljartdrive etc..). Verder wordt aangehaald dat er maar weinig
animo is vanuit de kasteleins, zij hebben baat bij het organiseren van het biljarten in hun cafés
maar zouden op zijn minst interesse kunnen tonen of de biljarters kunnen motiveren naar een
vergadering te gaan. Het bestuur zal een en ander bespreken en blijven communiceren over de
open vacature. In ieder geval zal het een agendapunt in de afgevaardigde vergadering moeten
worden.
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9. Biljarten voor de jeugd, Adam is er aan begonnen, hij heeft een opzet gemaakt en met een deel
van het bestuur besproken. Hij heeft contact gehad met Amorti en Sjors Sportief voor hulp bij de
promotie naar de jeugd toe. Ook is er contact geweest met de KNBB voor promotie en spel
materiaal. We starten bij ’t Steegje met groepen van max 12 personen in twee leeftijd
categorieën (10-12 jarige en 13-17 jarige). Het doel is om deze jeugd bekend te maken met de
biljartsport en techniek van het biljarten in een spelvorm, dit leidt hopelijk later tot de interesse
om te gaan biljarten.
10. Rondvraag:
o Kees van Meggelen, volgende week is de OMBC BBQ inschrijven kan vandaag nog. Er
wordt feedback gegeven dat sommige biljarters €22,50 te veel vinden voor een
vereniging met zoveel geld in kas als de OMBC.
o Diana/Bart, wij zijn benadert door Frans Wintermans (Polder Pub) en Pietje Ligthart
(Café Ligthart) beide hebben aangegeven dat er een aantal teams zijn uit Lage Zwaluwe
die zich mogelijk willen aansluiten bij de OMBC. Er wordt positief gereageerd in de
vergadering, we zullen dit terugkoppelen.
o Kees Anemaat, vindt dat de biljarters alleen bij hun eigen team en klasse spelen.
Vroeger met de persoonlijke kwam je meer bij andere cafés en speelde tegen mensen
uit andere klasse. Aangegeven wordt dat we dit geprobeerd hebben maar een
persoonlijke competitie is niet gelukt, er is hier concurrentie van de persoonlijke
competities van een aantal cafés.
o Theo, wil tot slot Peter nogmaals bedanken voor zijn vele jaren inzet (35 jaar in het
bestuur). Tijdens het jaarlijkse etentje van het bestuur had Peter al een afscheidscadeau
gekregen.
Overzicht actiepunten:
Bart, punt 8 en zie rondvraag
OMBC Bestuur, punt 5, 8 en zie rondvraag.
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Mededelingen:
• Prijsuitreiking voor het Driebanden is op de vrijdag na de competitie gedaan door het bestuur.
De kampioenen zijn:
o Klasse 1, ’t Hoekske 1
o Klasse 2, ’t Hoekske 2
o Klasse 3, K.O.T. 3
OMBC Horeca bonnen, 2 zijn er uitgereikt bij het huldigen van de kampioenen, de rest kan
worden uitgereikt aan de eventuele aanwezigen, de overige worden thuis afgegeven. De
winnaars zijn:

Klasse 1
Klasse 1
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 2
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 3
Klasse 3
•

•

% Hoogste Serie
% Hoogste Serie
Best Verb. Gem.
% Hoogste Serie
% Hoogste Serie
Best Verb. Gem.
% Hoogste Serie
% Hoogste Serie
Best Verb. Gem.

50%
50%
40%
50%
50%
40%
50%
50%
50%

Gerben Verhoeven
John Willemse
Rico Norbart
Corne van Alphen
Chris de Wijs
Rody Huijbregts
Jack Filemon
Robin Ebert
Wil-Jan van Es

Biljartdrive 13 oktober 2019 start 0m 9:45 uur bij Café ‘t Tapperijke, finale om 18:00 bij Café Hof
van Holland.
o Inschrijving sluit op 4 oktober.
o Tot nu toe zijn er 2 koppels ingeschreven.
Ter info het stemgewicht van alle verenigingen voor 2019-2020 is als volgt:
o 't Hoekske
7
o Hof van Holland
5
o de Tijd
5
o 't Steegje
4
o 't Hart
4
o K.O.T.
4
o Freggels
2
o Amerhal
2
o Veermannen
1

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

