De Betuwse Biljartbond
Beste leden,
Allereerst nog de beste wensen. Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Jaarvergadering
op vrijdag 29 januari 2010 om 20.00 uur bij Biljartvereniging De Ploeg, Herberg De Ploeg, Molenstraat 6 te Angeren.
Agenda
1) Vaststellen presentielijst en opening.
2) Ingekomen stukken:
a. brief Biljartvereniging de Zon d.d. 6‐10‐2009;
b. correspondentie m.b.t. de overdracht van gelden en administratie door Robert van Lemel.
3) Mededelingen.
4) Verslag secretaris Algemene Ledenvergadering 10‐9‐2009
5) Verslag kascommissie.
6) Financieel jaarverslag, balans en toelichting bij boekjaren 2007‐2008 en 2008‐2009 en begroting 2009‐2010
+ de huidige stand van zaken m.b.t. het boekjaar 2009‐2010.
Bestuursvoorstel. Vergoeding bestuursleden per boekjaar: competitieleider €400, omdat hij vaak moet reageren op
reacties vanuit Biljartpoint of van leden cq. verenigingsleden; webmaster €250; andere bestuursleden €100.
In bovenstaande vergoedingen zit een vast bedrag van €100 inbegrepen voor kosten van telefoon, e‐mail, internet, inkt,
papier, kilometervergoeding binnen ons werkgebied e.d. Representatiekosten en kosten m.b.t. verzendingen (papier,
enveloppen, inkt en porti blijven declarabel. De opsommingen hierboven zijn niet absoluut.
Bestuursvoorstel: noodzakelijke verzekeringen m.b.t. De Betuwse Biljartbond.
‐ Bestuursaansprakelijkheidverzekering: €295,63 p/j; ‐ Bedrijfsaansprakelijkheidverzekering: €64,50 p/j, maar er loopt nog
een zelfde verzekering bij Allianz tot 1‐5‐2018 voor €73,18 en is opzegbaar bij tussentijdse premieverhoging en/of
wijziging van de voorwaarden of om te zetten naar een 1‐jarig contract. En vervolgens bij tijdige opzegging opzegbaar.
7) Benoeming nieuwe kascommissie en reservelid.
8) Competities 2009/2010.
‐ Hoofdklasse mix;
‐ Andere klassen; Biljartvereniging K.O.T. speelt vanaf 1 januari 2010 in Café Zeldenrust, Kerkstraat 58 te Driel op de
vrijdagavond al haar thuiswedstrijden. Café ´t Boskiepke gaat namelijk sluiten.
9) Bestuursaangelegenheden.
Harald Scheers stelt zijn bestuursfunctie aan het eind van dit seizoen beschikbaar. We zoeken dus een nieuwe
competitieleider. Belangstellenden kunnen zich massaal bij het bestuur melden.
Informatie over wat de werkzaamheden precies inhouden, kan Harald je als de beste het een en ander vertellen.
De ledenadministratie valt voortaan onder de penningmeester. Af‐ en aanmeldingen van spelers blijft via de
competitieleider lopen. Biljartpoint geeft het up‐to‐date ledenbestand weer.
Bestuursvoorstel per seizoen 2010‐2011: als de competitieleider op 1 juli 2010 geen wijzigingen heeft ontvangen,
spelen de teams van dit seizoen ongewijzigd verder in het volgende seizoen.
10) Wijzigingen reglementen.
‐ De verantwoordelijkheden van de bestuursleden m.b.t. de overdracht bij aftreden beter regelen;
‐ De noodzakelijke verzekeringen afsluiten;
‐ Klachten, correspondentie, e‐mail etc. door de Bond ontvangen, beter omschrijven;
‐ Het voor elk seizoen opnieuw aanmelden van alle teams vergemakkelijken.
‐ De hoogte van een reservefonds en het jaarlijks te sparen bedrag bepalen, van waar uit de feestavond en het
lustrumfeest worden bekostigd.
11) Rondvraag.
12) Sluiting.

