Algemene Ledenvergadering Betuwse Biljart Bond dd 05 juni 2014
gehouden bij café de Vriendenkring
01. Opening, mededelingen en presentielijst
Welkom dames en heren op de ALV van de BBB
Gerard Scholten is afwezig a.g.v. drukke werkzaamheden
Allereerst moet ik alle verenigingen complimenteren daar wij dit jaar geen boetes hebben uitgeschreven.
Dit gaat echter wel ten koste van ons bestuursuitje.
Onze excuses dat het vervolgprogramma voor de bekercompetitie niet op tijd op de site werd vermeld
Reden is dat Gerard Scholten door drukke werkzaamheden hier niet aan is toegekomen
en wij pas het signaal kregen na een mail van de Bongerd
Ook onze excuses naar DJS 2, door een vergissing is dit team op een andere avond ingedeeld dan opgegeven
Dit team heeft zich om die reden dan ook teruggetrokken uit de competitie zonder financiële consequenties.
Naar aanleiding van de vorige ALV van 13 september 2013 heeft het bestuur toch besloten om door te gaan met het
uitgeven van het boekje,
Het boekje zal een andere lay-out krijgen ( voor wie er mee bekend is format Piquet ) en zal niet meer bezorgd worden
maar verstrekt worden bij de speellokalen / secretariaten die dan zelf voor de distributie moeten zorgen.
Op 30 mei j.l. is Henk Folker van biljartvereniging de Vriendenkring overleden
Graag 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan Henk
Aanwezig:

Beatrix, OBK, De Bongerd, De Juiste Stoot, De Klok, Kort Oisterwijck, De Kuul,
t Hertenkamp, Vriendenkring, De Waay, Zeldenrust, De Zon, Het Wapen.

Afgemeld:
Afwezig:

Dunozicht, De Gebroeders, De Ploeg, Raadskelder, Brouwershof en V.O.P.
Cheers

02. Bestuurssamenstelling
Gerard Scholten heeft in januari aangegeven te stoppen als competitieleider van de BBB en zijn
bestuursfunctie na een periode van 4 jaar te beëindigen
Als bestuur willen wij Gerard bedanken voor zijn inzet de afgelopen 4 jaar
Na intern beraad hebben wij als bestuur besloten om voorlopig met drie man door te gaan.
De nieuwe taakverdeling wordt nu:
Voorzitter
W Crijns
Secretariaat
W Crijns
Penningmeester
René Roelofs
Competitieleider
Henk van Munster
Webmaster
Henk van Munster
Dit betekent voor het bestuur wel een lastenverzwaring en kan tot gevolg hebben dat niet altijd alles
op tijd is geregeld.
Wij zullen dit echter wel nastreven maar mocht er iets fout gaan graag uw medewerking.

03. Vaststellen notulen ALV 13 juni 2013
Er zijn geen opmerkingen op de notulen en worden bij deze vastgesteld
04. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken
05. Jaarverslag 2013-2014
Zoals al eerder besproken gaan wij een zwaar jaar tegemoet door het wegvallen van Gerard Scholten
Het huidige bestuur heeft er functies bijgekregen en alles moet toch maar op tijd afgehandeld worden
Onze doelstellingen voor dit jaar zijn behaald, het aanbrengen van structuur in organisatie en beleid
Qua ledental zaten wij afgelopen seizoen op 320 leden maar lijkt de negatieve tendens zich verder te ontwikkelen
door het uitblijven van aanwas en vergrijzing van de biljartsport.
Financieel staan wij er als BBB goed voor zoals ook blijkt uit het financiele jaarverslag

Competitie en beker 2013-2014
Aantal teams per klasse
Hoofdklasse Mix
Libre C1 klasse
Libre C2 klasse
Driebanden Hoofdklasse
Driebanden A klasse
Bekercompetitie

09 teams
13 teams
16 teams
13 teams
09 teams
24 teams

Nawoord
Wat ik wel constateer is dat de biljartetiquette met regelmaat niet worden nageleefd.
Hieronder een aantal gedragsregels welke als zeer storend worden ervaren
* Zorg dat je de tegenstander netjes ontvangt. ( biljart en biljartballen schoon )
* Heb respect voor je tegenstander medespelers.
* Ga niet lopen zeuren over klosballen van je tegenstander
* Geef elkaar de hand bij aanvang van de partij en kijk elkaar in de ogen
* Blijf als arbiter alert, ga niet in discussie met de spelers of teamgenoten
* Blijf als notulist ook scherp en zet de gemaakte caramboles op tijd en goed op het scorebord
* Zet mobiele telefoons uit en speel geen spelletjes op telefoons
* Wacht met het uit elkaar draaien en opruimen van je keu tot je tegenstander ook is uitgespeeld
* Blijf ook als je niet speelt betrokken bij je tegenstanders en teamgenoten, ga geen voetbal kijken of
achter de gokkast staan als je niet hoeft te spelen.
* Draag gepaste kleding en kom niet in trainingspak of werkkleding
Namens ondergetekende en mijn medebestuurders René en Henk wens ik u een voorspoedig
sportief en succesvol seizoen 2014-2015 toe.
06. Financieel verslag
Voordat René toelichting geeft op de begroting wil ik voorstellen dat de contributie per
verenigingslid gehandhaafd blijft op € 17,50
*Contributies dienen voor 31 oktober van het lopende seizoen te zijn voldaan,
boete bij betaling na 31 oktober € 25,00
indien voor 30 november de contributie niet is voldaan wordt de boete wederom verhoogd met € 25,00
Is de contributie voor 31 december niet voldaan zijn alle spelers van de complete vereniging niet meer
speelgerechtigd
Afgelopen seizoen hebben wij ook door interne fouten geen boete's uitgeschreven voor te laat betalen.
Er waren vijf verenigingen die in januari nog geen contributies hadden betaald maar na een aanmaning van
de penningmeester is dit in de aansluitende week betaald.
Laat het a.u.b. niet zo ver komen dit scheelt voor iedereen een hoop werk en frustratie.
Dit seizoen zullen wij wel consequent gaan handelen conform de regels.
De kascontrolecommissie werd de afgelopen twee jaar uitgevoerd door Beatrix en DJS.
Voor de komende twee jaar wordt de kascontrolecommissie uitgevoerd door de Bongerd en Dunozicht.
De kascontrole wordt binnenkort uitgevoerd door Beatrix en DJS en zal besproken worden in de volgende
Algemene Ledenvergadering van september.
08. Competitie 2014-2015
Competitie 2014-2015
*Teamopgave's indienen voor 01 juli 2014, en per 15 juli 2014 definitieve opgave
Alleen officiële teamopgave's voor 1 juli worden geaccepteerd met vermelding van spelers
Over spelers welke worden opgegeven en waarvan niet zeker is door ziekte dat zij zullen meespelen
zal geen contributie worden geheven en zullen geen boete's voor worden opgelegd.
Zoals voorgesteld in de ALV van juni 2013 is er voor elke klasse een volwaardige competitie van min 24 wedstrijden
Opgave voor bekerteams is nog mogelijk tot eind september en de loting zal door Henk van Munster worden gedaan
en zal aansluitend op de site geplaatst worden
Voorts wil ik Eef Merkus en Edwin van Wissen bedanken voor hun inzet en bijdrage bij de organisatie van de PK

Competitie 2013-2014
Eindstanden competitie 2013-2014
Hoofdklasse Mix
Eindstand:

Kortste partij
Hoogste serie
Libre C1 klasse

Eindstand:

Kortste partij
Hoogste serie
Libre C2 klasse

Eindstand:

Kortste partij
Hoogste serie
HfdKl driebanden

Eindstand:

Kortste partij
Hoogste serie
A-Kl driebanden

Eindstand:

Kortste partij
Hoogste serie
Persoonlijke kampioenschappen
Libre klasse hoog moyenne

1 Vriendenkring 2
2 Zon 1
3 Dunozicht 1
Pierre Berns 12 brt
Henk Smits 43 car.

Vriendenkring
Vriendenkring

1 de Bongerd 2
2 Cheers 2
3 Zeldenrust 2
Lambert van Rijsewijk 6 brt
Dick van Schaijk 20 car.

het Wapen
de Bongerd

1 de Bongerd 3
2 de Gebroeders 1
3 Zeldenrust 4
Jack van den Bos 10 brt.
Jos Derks 78 car.

de Bongerd
Dunozicht

1 t Hertenkamp 1
2 de Kuul 4
3 de Kuul 2
Mustafa Mihmat 17 brt.
Jan Geurts 11 car.

de Kuul
de Kuul

1 de Kuul 6
2 de Kuul 5
3 Zeldenrust 7
Hans de Ruijter 17 brt
Bob Scholten 9 car.

Beatrix
de Kuul

1
2
3
4

Ruud Klaver
Roel Giessen
George Ophof
Willem Burgers

Libre klasse laag moyenne

1
2
3
4

Cees de Ruijter
Roy Stellaard
Dinant Akkerman
Annemarie Schattenberg

Driebanden klasse hoog moyenne

1
2
3
4

Toine Bongers
Piet Kersten
Dick van Schaijk
Ben Peters

Driebanden klasse laag moyenne

1
2
3
4

Roel Rijndertse
Henk Smits
Bertus van Es
Andre Ageling

Er waren dit seizoen vier poedelloze partijen gespeeld door
Eef Merkus, Fred de Ruijter Vriendenkring, Berry Bosman Raadskelder en Rogier van Balgooij van het Wapen
De prijsuitreiking voor de beker worden op de ALV van september uitgereikt daar deze competitie
volgende week pas is afgelopen.

09. Regelementen
Voorstel wijzigingenwedstrijdreglementen
Wijziging artikel 2.1 Wedstrijdreglement
Verhogen van min. aantal caramboles voor hoofdklasse naar 20 caramboles
Wijziging artikel 2.3 Wedstrijdreglement
* Het teammoyenne wordt bepaald aan de hand van drie opgegeven spelers.
Dit is om de teammoyenne 's zuiver te houden en een eerlijke verdeling van hoofdklasse en A-klasse te krijgen
Wijziging artikel 3.1 Wedstrijdreglement
Bij de teamopgave's worden maar drie spelers opgegeven, elke speler mag maar bij een team worden opgegeven
Spelers die niet ingedeeld zijn bij een team komen op een reservelijst
Gedurende de competitie kan elke speler net zo veel en net zo vaak meespelen als hij wil je kunt dus iedereen
als reserve inzetten en bent niet meer gebonden aan de vijf wedstrijden
Voorstel voor bovenstaande reglementswijzigingen wordt unaniem aangenomen 7 stemmen tegen 0 stemmen
Voor het libre geldt nog wel dat er vier spelers opgegeven dienen te worden
10. Rondvraag
Bongerd:
Vanuit de Bongerd komt het voorstel om spelers die meespelen in de hoofdklasse mix alle spelsoorten
te laten spelen, nu komt het voor dat veel spelers alleen libre, driebanden of bandstoten spelen
Antwoord bestuur
De opzet van de hoofdklasse mix was in eerste instantie ook om spelers alle drie de spelsoorten te laten spelen
en we zullen dit voorstel in stemming gaan brengen op de Algemene Ledenvergadering van september
Hertenkamp:
Wanneer is er weer een feestavond
Antwoord bestuur
Om de vijf jaar bij elk lustrum, wij zullen uitzoeken wanneer dit weer is.
Zeldenrust
In de C-klasse worden soms 10 spelers opgegeven bij een team, is dit toegestaan.
Voorstel is om max. 8 spelers per team.
Voorts wordt er de vraag gesteld door Zeldenrust over het rookgedrag tijdens het biljarten
Antwoord bestuur
Wij willen het aantal spelers dat kan invallen bij een team niet minimaliseren omdat er juist teams in
de problemen gaan komen indien zij niet over voldoende spelers kunnen beschikken
en te veel wedstrijden moeten worden verplaatst
Roken is per 1 juli wettelijk verboden en het is aan de horecagelegenheid of zij dit toestaan.
Wij gaan als BBB dit niet bepalen maar willen wel vastleggen dat spelers, arbiter en schrijver niet
roken tijdens de partij
De Zon
Mededeling van de Zon dat de routebeschrijving naar de Zon op de site zal worden geplaatst
11. Sluiting
Ik bedank iedereen voor jullie inbreng en aanwezigheid en wens jullie een goede terugreis
en een sportief seizoen 2014-2015

