Algemene Ledenvergadering Betuwse Biljart Bond dd 09 juni 2016
gehouden bij cafe Ons Huis te Elden
01. Opening, mededelingen en presentielijst
Welkom dames en heren op de ALV van de BBB.
De presentielijst wordt doorgenomen.
Aanwezig:
OBK, De Bongerd, Dunozicht, De Klok, Kort Oisterwijck, De Kuul, V.O.P.
Vriendenkring, Zeldenrust, De Zon, Raadskelder en de Posthoorn
Afgemeld:
Afwezig:
t Hertenkamp, De Juiste Stoot en de Ploeg
Het boekje zal wederom verstrekt worden bij de speellokalen / secretariaten die dan zelf voor de
distributie moeten zorgen.
Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat de link vanuit biljartpoint verwijst naar de oude site van de
Betuwse Biljartbond, Henk van Munster zal dit nakijken en aanpassen.
02. Bestuursmededelingen
Met ingang van volgend seizoen stopt de voorzitter met biljarten bij de BBB.
Het voorzitterschap van de BBB wil ik nog wel blijven doen maar alleen met de goedkeuring van het
bestuur en de leden
Het bestuur is inmiddels akkoord en het is nu aan de leden om te beslissen of de voorzitter
zijn functie kan blijven vervullen of dat er gezocht moet worden naar een nieuwe voorzitter
De vergadering is akkoord en de voorzitter zal zijn functie blijven vervullen.
03. Vaststellen notulen ALV 09 september 2015
Er zijn geen opmerkingen op de notulen en worden bij deze vastgesteld
04. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken behoudens enkele aan-en afmeldingen van leden
05. Jaarverslag 2015-2016
Het jaarverslag vinden wij als bestuur een repetering van feiten en een standaard verhaal
Daarom zullen wij dus alleen de belangrijkste gebeurtenissen en feiten vermelden in het jaarverslag
en er geen pagina's meer mee vullen daar alles op de site of in de verslagen is terug te vinden
De vacature van secretaris nog steeds vacant.
Afgelopen seizoen telde de BBB 251 leden, een verlies van 18 leden t.o.v. het afgelopen jaar.
Teams Competitie en beker 2015-2016
Aantal teams per klasse
Hoofdklasse Mix
10 teams
Libre C1 klasse
07 teams
Libre C2 klasse
17 teams
Driebanden Hoofdklasse
09 teams
Driebanden A klasse
09 teams
Bekercompetitie
08 teams
Namens ondergetekende en mijn medebestuurders Willie en Henk wens ik u een voorspoedig
sportief en succesvol seizoen 2016-2017 toe.

06. Financieel verslag

De ledenadministratie is op 31 augustus volledig bijgwerkt conform de opgave's van de verenigingen
Alleen de officiele teamopgave's en aan-afmeldingen van leden via de officiele formulieren zullen
worden verwerkt. ( EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERENIGINGEN )
De peildatum voor de contributie en het opstellen van de facturen is dus 31 augustus.
De facturen zullen in de tweede week van september worden verzonden naar de verenigingen
( zowel per mail als per post )
Voor contributiebetalingen verwijs ik naar artikel 6 Betalingstermijnen van het huishoudelijk reglement
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door de Bongerd en Dunozicht
Voor de komende twee jaar wordt de kascontrolecommissie uitgevoerd door de Kort Oisterwijck
en de Ploeg.
Er wordt een toelichting op de begroting gegeven door Willie Derksen.
Het huidige saldo van de Betuwse Biljart Bond boekjaar 2015-2016 bedraagt € 6.674,00
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen en/of opmerkingen over het financiele verslag en wordt
bij deze goedgekeurd.
Door het teruglopende aantal leden en stijging van de vaste kosten zijn onze inkomsten niet meer
toereikend t.o.v. uitgaven.
We zien dit boekjaar voor het eerst een negatief resultaat van € 54.00
Grootste onkostenpost waarop bezuinigt kan worden zijn de PK ( ca € 1.000,00 per jaar ),
drukkosten van het boekje ( ca € 450,00 per jaar ) en de consumpties bij de Algemene Ledenvergaderingen
Er zijn een aantal optie's om te gaan bezuinigen in de toekomst:
Te weten
* Afschaffen PK
* Eigen bijdrage voor de PK
* Andere opzet PK
* Afschaffen boekje
* Afschaffen consumpties vergaderingen
Gezien het feit dat de contributie inkomsten niet meer toereikend zijn stelt het bestuur een
contributieverhoging van € 2.50 per lid voor ( € 17.50 per lid naar € 20.00 per lid )
Na stemming met 11 stemmen voor en 1 tegen is besloten de contributie met ingang van
het seizoen 2016-2017 te verhogen naar € 20.00 per lid
Feest 70 jarig jubileum
De BBB is opgericht in 1947 dus in 2017 is het 70-jarig jubileum.
Zoals besproken onder agendapunt 6 financien hebben wij als vereniging momenteel € 6700,00 in kas
Als wij als Betuwse Biljart Bond het 70-jarig jubileum willen organiseren ( kosten voor het
organiseren van een feest bedragen ca € 4.000,00 met een eigen bijdrage van € 10.00 per persoon )
zijn er geen financiele middelen meer om het 75-jarig jubileum te vieren
Aangezien wij als bestuur het 75-jarig jubileum een belangrijkere mijlpaal vinden is het
standpunt van het bestuur om het 70-jarig jubileum niet te vieren vanwege de huidige financiele situatie.
Indien er vanuit de leden wordt besloten om het 70-jarig jubileum wel te organiseren, dan houdt dit in
dat er een eigen bijdrage wordt gevraagd van ca € 25,00 tot € 30,00 per persoon
Mede gezien het feit dat de eigen bijdrage dan voor een stel € 60,00 bedraagt zal er eerst geinventariseerd
moeten worden onder de leden of er dan wel voldoende draagvlak is om dit feest te organiseren.
Vanuit de vergadering wordt dan ook besloten het 70-jarig jubileum mede gezien de financiele situatie
niet te organiseren.

07. Competitie 2015-2016
Competitie 2015-2016
*Teamopgave's indienen voor 01 juli 2016, en per 15 juli 2016 definitieve opgave inclusief alle

aan - afmeldingen van leden
Alleen officiele teamopgave's voor 1 juli worden geaccepteerd met vermelding van spelers
Voor de Libre C2 klasse gaan wij met ingang van volgens seizoen met maximaal 16 teams spelen.
De overige teams gaan naar de Libre C1 klasse op de dinsdag
Opgave voor bekerteams is mogelijk tot eind september, de loting zal door Henk van Munster
worden gedaan en zal aansluitend op de site geplaatst worden
Alvorens we overgaan tot de prijsuitreiking wil ik namens het bestuur aangeven dat wij geen
bekercompetitie organiseren bij een deelname van minder dan 16 teams.
Voorts zullen wij wat betreft de competitieroosters geen rekening houden met bekerweken
indien bij de teamopgave's blijkt dat er weinig of geen animo is voor de beker.
Mocht er na de teamopgave's blijken dat er toch voldoende animo is voor de bekercompetitie
is het aan de verenigingen om voor de gestelde data aangegeven in biljartpoint de wedstrijden te spelen
Voorts wil ik Eef Merkus en Edwin van Wissen bedanken voor hun inzet en bijdrage bij de organisatie
van de PK.
Eindstanden competitie 2015-2016
Hoodklasse Mix
Eindstand:

Hoogste serie
Kortste partij

Eef Merkus
Andre Ageling
Jeen Cnossen

Libre C1 klasse

Eindstand:

Hoogste serie
Kortste partij

Rowan Heezen
Ben Brouwer

Libre C2 1 klasse

Eindstand:

Hoogste serie
Kortste partij

Peter Giessen
Rob Zwijnen
Dennis Veggelers

Libre C2 2 klasse

Eindstand:

Hoogste serie
Kortste partij

1 Zeldenrust 1
2 VOP
3 Dunozicht 1
Vriendenkring
Zeldenrust
De Zon

53 caramboles
8 brt / 60 car
8 brt / 60 car

1 Vriendenkring 3
2 De Zon 3
3 De Juiste Stoot 1
Raadskelder
De Zon

22 caramboles
8 brt / 23 car

1 Dunozicht 2
2 De Bongerd 2
3 Vriendenkring 4
OBK
Raadskelder
de Bongerd

18 caramboles
9 brt / 21 car
9 brt / 21 car

1
2
3
Maarten Stunnenberg
Theo Basten
Peter Brinkman

HfdKl driebanden

Eindstand:

Hoogste serie
Kortste partij

Hans Scheers
Bob Scholten

Vriendenkring 5
OBK 4
De Juiste Stoot 2
De Juiste Stoot
Kort Oisterwijck
De Juiste Stoot

1 De Kuul 3
2 Zeldenrust 7
3 De Kuul 2
Zeldenrust
de Kuul

Eindstanden competitie 2015-2016 vervolg
A-Kl driebanden
Eindstand:
1
2
3
Hoogste serie
Rick Niels

Kort Oisterwijck 2
De Kuul 5
Kort Oisterwijck 1
Kort Oisterwijck

25 caramboles
9 brt / 25 car
9 brt / 25 car

9 caramboles
20 brt / 21 car

8 caramboles

Kortste partij
Beker

Hans Buurman

Eindstanden PK 2016
Libre klasse laag moyenne

Libre klasse midden moyenne

Libre klasse hoog moyenne

Driebanden

Hertenkamp
Dunozicht 1
Dunozicht 2
Vriendenkring
De Bongerd 1

20 brt / 15 car

1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5

Twan Stielstra
Leroy Aarts
Arie Derksen
Willem Burgers
Roy Stellaard
Henk Maat
Wijnand Daniels
Jan Wigman
Pierre Berns
Ruud Klaver
Cor van der Poorte
Willy Crijns
Tom Merkus
Geert Krijnen
Ronald van de Pas
Eddy Hagebeuk
Geert van Veenendaal

OBK
Dunozicht
Dunozicht
Vriendenkring
de Posthoorn
OBK
Vriendenkring
OBK
Vriendenkring
de Bongerd
Vriendenkring
de Kuul
Vriendenkring
Vriendenkring
de Kuul
de Posthoorn
Zeldenrust

Opmerkelijk: Geert Krijnen behaalde tijdens de PK de korste partij poedelloos in 2 beurten 7 caramboles
08. Reglementen
Er volgen twee aanpassingen van de reglementen
Huishoudelijk reglement Artikel 1.4 Aanpassing naam website
Huishoudelijk reglement Artikel 5.2 Aanpassing contributie
Competitie en wedstrijdreglement beker Artikel 2.1 aangepast
Competitie en wedstrijdreglement beker Artikel 2.2 vervallen
Competitie en wedstrijdreglement beker Artikel 2.3 vervallen
Competitie en wedstrijdreglement beker Artikel 2.4 wordt artikel 2.2
Competitie en wedstrijdreglement beker Artikel 2.5 vervallen

09. Rondvraag
Dunozicht
Vraagt of de Hoofdklasse Mix competitie nog wordt geevalueerd.
Antwoord bestuur
Wij zullen de teams uit de Hoofdklasse Mix benaderen wat zij ervan vinden middels
een enquete
de Zon

Vraagt of de agenda gemaild kan worden.
Antwoord bestuur
Alle secretariaten en alle bij de bond bekende emailadressen krijgen een mail met daarin
de agenda.
Mocht de mail niet aankomen dan is er bij ons of geen mailadres bekend of een verkeerd
mailadres.
de Posthoorn
Vraagt of de competitieindeling niet anders kan, afgelopen seizoen drie keer uit achter elkaar
Antwoord bestuur
Afgelopen seizoen ook al aangegeven in de vergadering dat de competitie vorig seizoen werd
gedaan middel de competitiegenerator van Biljartpoint.
Hierop hebben wij geen invloed. Dit seizoen is de competitiegenerator vervallen en wordt
de competitie weer opgezet door Henk van Munster.
10. Sluiting
De volgende Algemene ledenvergadering is op 8 september 2016 bij Kort Oisterwijck
Ik bedank iedereen voor jullie inbreng en aanwezigheid en wens jullie een goede terugreis
en een sportief seizoen 2016-2017

