Algemene Ledenvergadering Betuwse Biljart Bond dd 09 september 2015
gehouden bij Herberg de Ploeg
01. Opening, mededelingen en presentielijst
Welkom dames en heren op de ALV van de BBB
Aanwezig:

Afgemeld:
Afwezig:

Beatrix, OBK, De Bongerd, De Juiste Stoot, Dunozicht, De Klok, Kort Oisterwijck,
De Kuul, 't Hertenkamp, V.O.P., Vriendenkring, Zeldenrust, De Zon,
Raadskelder , de Ploeg en de Posthoorn.
De Juiste Stoot

Reacties naar aanleiding van de ledenvergadering dd 11 juni 2015
Naar aanleiding van de vraag van OBK met betrekking tot het rookbeleid hanteert het bestuur het
standpunt dat wij ondanks dat er gerookt wordt de wedstrijden gespeeld dienen te worden
met dien verstande dat spelers, arbiters en schrijvers niet roken
Naar aanleiding van de vraag van VOP zullen wij een aparte vereniging aanmaken met oud leden
02. Vaststellen notulen ALV 11 juni 2015
Opmerkingen op de notulen door DJS:
Kascontrole is uitgevoerd door de Bongerd en DJS en worden bij deze vastgesteld
03. Ingekomen stukken
Mail Jan Vermeer de Bongerd over competitieindeling
Komen wij op terug bij competie 2015-2016
04. Financieel verslag
De ledenadministratie is op 31 augustus volledig bijgwerkt conform de opgave's van de verenigingen
De ledenlijsten per vereniging liggen ter controle op tafel
De facturen zullen in deze week worden verzonden naar de verenigingen
( zowel per mail als per post )
*Contributies dienen voor 31 oktober van het lopende seizoen te zijn voldaan,
Is de contributie voor 30 november niet voldaan, zijn alle spelers van de complete vereniging
niet meer speelgerechtigd voor het lopende seizoen en zullen alle resultaten worden verwijderd.
05. Competitie 2015-2016
Opgave voor bekerteams is nog mogelijk tot eind september, de loting zal door Henk van Munster
worden gedaan en zal aansluitend op de site geplaatst worden
Aantal teams per klasse
Hoofdklasse Mix
Libre C1 klasse
Libre C2 klasse
Driebanden Hoofdklasse
Driebanden A klasse
Bekercompetitie

10 teams
07 teams
17 teams
09 teams
09 teams
08 teams

Dit seizoen is biljartpoint overgegaan naar een roostergenerator voor de competities.
Hierin zitten nog een aantal fouten waardoor je een verschil krijgt in het aantal uit-en thuiswedstrijden
06. Reglementen en wijzigingen
Laatste wijzigingen conform ledenvergadering 11 juni 2015
Verder geen wijzigingen

07. Rondvraag
Kort Oisterwijck
Vraagt hoe worden de locatie's voor de ALV bepaald, daar er bij KO geen ALV zijn gehouden
Reactie bestuur
Deze worden uit biljartpoint gegenereerd.
Alle verenigingen staan op nummer en wij werken in principe de lijst af
Dit is zo sinds drie jaar, hierdoor kan het zijn dat wij een locatie zijn vergeten.

De volgende ALV van 9 juni zullen wij dan ook bij KO houden
VOP
Het ledenaantal van VOP klopt niet, het zijn maar 6 ipv 7 leden
Reactie bestuur
Na afloop van de vergadering dit even afstemmen met Willie Derksen.
08. Sluiting
Ik bedank iedereen voor jullie inbreng en aanwezigheid en wens jullie een goede terugreis
en een sportief seizoen 2015-2016

