Verslag leden vergadering

Secretaris:
Bart de Wijs
Vergadering op zondag 29-08-2021 (Café Hof van Holland)
Afgemeld: Hans Aarts en Wilfried de Wijs
1. Vicevoorzitter opent de vergadering.
2. We beginnen met een minuut stilte voor de overledenen Cees de Laat en Ad van Meggelen.
3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande stukken worden voorgelezen door de
secretaris.
4. Het verslag van de laatste ledenvergadering wordt voorgelezen door de voorzitter.
5. Update Corona situatie aanstaande Libre competitie, wij volgen natuurlijk de richtlijnen van het
RIVM en in principe verder ook de richtlijnen van de KNBB. Er zijn nog wat vragen over het
bollen en/of starten door de thuisspelende ploeg maar ook de aanvangstijd. We stellen voor dat
we nog even overleggen met de spelleider en jullie daarna nog nader informeren. Verder zullen
we gedurende de competitie jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden over eventuele
aanpassingen.
6. Gebruik BiljartPoint, de spelleider heeft een paar weken geleden een update document
rondgestuurd met uitleg over het gebruik van BiljarPoint. Het advies is help elkaar waar nodig en
bij vragen of correcties kunnen jullie contact opnemen met Hans Aarts.
7. Het financieel jaar verslag wordt voorgelezen door de penningmeester.
8. De kascontrole commissie, heel overzichtelijk er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd.
9. Kascontrole commissie; Leon van Dam blijft nog een jaar aan, Theo van Delft treedt af. Marco
Weeland meldt zich hiervoor aan.
10. Geschillen commissie; Wim de Rooij blijft nog een jaar aan, Mario Fennema treedt af. Pierre
Huijbregts meldt zich hiervoor aan.
11. Bestuursverkiezing, kandidaten Kees van Meggelen en John Razenberg, geen nieuwe kandidaten
aangemeld. Dit betekend dat Kees van Meggelen en John Razenberg weer voor een nieuwe
termijn zijn verkozen.
12. Biljartdrive, Mario legt uit voor de nieuwe leden wat de BiljartDrive inhoud. Hij wordt gehouden
10 Oktober op dezelfde manier als vorig jaar. Om grote groepen te vermeiden start iedereen in
het cafe waar ze de eerste wedstrijd moeten spelen. Tijdens het vervoer moet er een
mondkapje gedragen worden (conform RIVM voor Taxi/OV) en tot slot zal er GEEN finale partij
gespeeld worden, de beste over de gehele dag zijn de kampioenen.
13. Rondvraag:
o Geen vragen.
Overzicht actiepunten:
OMBC Bestuur, punt 5.

Algemeen leden vergadering
Mededelingen
Secretaris:
Bart de Wijs

Mededelingen:
• Ter info het stemgewicht van alle verenigingen voor 2021-2022 is als volgt:
o 't Hoekske
9
o 't Steegje
6
o 't Hart
5
o Hof van Holland
4
o K.O.T.
4
o BV de Poedels
3
o Freggels
2
o Carambole
2
o Amerhal
1
o Veermannen
1
o Dun Brabander
1
• Overzicht leden mutaties:

•
•

We hebben besloten om de feestmiddag te annuleren.
Dit jaar hebben we geen inkomsten uit advertenties, dit omdat wij hebben besloten om onze
adverteerders i.v.m. de Corona/COVID-19 situatie nog een jaar gratis te laten adverteren.

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

