De Betuwse Biljartbond
Beste leden (besturen of vertegenwoordigers van verenigingen),
Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 10 juni 2010 aanvang 20.00 uur
bij Biljartvereniging De Bongerd, De Rauwendaal 3 te Heteren; telefoonnummer: 026 4722701.
Deze uitnodiging met bijlagen is zo veel als mogelijk per e‐mail verzonden. Anders per post.
Tevens een begin gemaakt om dezelfde stukken ter informatie per e‐mail aan verenigingsleden te zenden.
Agenda
1) Vaststellen presentielijst en opening.
2) Ingekomen stukken. Voorstel van Hoofdklasse Mix m.b.t. het nieuwe seizoen.
3) Mededelingen. Bestuurdersaansprakelijkheidverzekering is afgesloten.
4) Verslag secretaris Algemene Ledenvergadering 29‐1‐2010 (zie bijlage).
5) Verslag kascommissie.
6) Financieel jaarverslag, balans en toelichting boekjaren 2007‐2008 en 2008‐2009, begroting 2009‐2010 en
begroting 2010‐2011 (zie bijlagen).
Voor nog geen euro per verenigingslid kunnen de verenigingen aangesloten bij De Betuwse Biljartbond een
aansprakelijkheidsverzekering sluiten. De Betuwse Biljartbond sluit dan deze verzekering voor alle aangesloten
verenigingen.
7) Competities 2010/2011.
Hoofdklasse Mix:
‐ Voorstel bestuur: Intervallen Bandstoten gelijk aan intervallen Libre.
‐ Voorstel huidige Hoofdklasse Mix m.i.v. het seizoen 2011‐2012 (zie bijlage brief d.d. 13‐5‐2010):
Bandstoten: maximaal aantal beurten 40 met het moyenne op basis van 35 beurten;
Driebanden: minimum aantal caramboles 15;
Bandstoten en Driebanden: invoeren bonuspunten conform bij het Libre.
Wordt: bij Bandstoten resp. t/m 20 en t/m 27 beurten en bij Driebanden resp. t/m 28 en t/m 38 beurten.
Hoofdklasse Mix algemeen: andere thuisspeeldag mogelijk en bij voorkeur dinsdags of donderdags;
Sommige Hoofdklasse teams willen graag een keer tegen potentiële nieuwe Hoofdklasse teams spelen;
Bovenstaande voorstel van de Hoofdklasse Mix heeft de instemming van het bestuur.
Het moyenne Driebanden van Lion de Leeuw naar minimaal 0,800: het bestuur is van mening dat dit is
voorbehouden aan het bestuur met gebruikmaking van Biljartpoint.
B klasse: afhankelijk van het aantal teams 1 ½ of eventueel een dubbele competitie.
PK: PK 2010 is afgeblazen i.v.m. te weinig deelnemers, namelijk 13 driebanders en 30 librespelers.
Bij welke bezetting door laten gaan? Of andere opzet, waarvoor het bestuur enkele voorstellen doet (zie bijlagen).
8) Bestuursaangelegenheden.
AL eerder dit jaar heeft Harald Scheers te kennen gegeven zijn bestuursfunctie aan het eind van dit seizoen te
beëindigen. We zoeken dus een nieuwe competitieleider. Belangstellenden kunnen zich bij het bestuur melden.
Dus dames kom op. Tot dusverre heeft het bestuur nog geen reacties ontvangen.
Nogmaals: de ledenadministratie valt voortaan onder de penningmeester. Af‐ en aanmeldingen van spelers blijft via de
competitieleider lopen. Als de competitieleider voor 1 juli 2010 geen wijzigingen heeft ontvangen, spelen de huidige
teams ongewijzigd verder in het komende seizoen.
9) Nog uitstaande zaken.
‐ de verantwoordelijkheden van de bestuursleden m.b.t. de overdracht bij aftreden beter regelen;
‐ klachten, correspondentie, e‐mail etc. door de Bond ontvangen, beter omschrijven;
‐ de hoogte van een reservefonds en het jaarlijks te sparen bedrag bepalen, waarvan de feestavond en/of het
lustrumfeest wordt bekostigd.
10) Rondvraag. 11) Prijsuitreiking. 12. Sluiting.

