Algemene Ledenvergadering Betuwse Biljart Bond dd 31 augustus 2017
gehouden bij cafe Zeldenrust in Driel
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, Raadskelder, De Posthoorn, 't Hertenkamp, V.O.P.,
Vriendenkring, Zeldenrust, de Tichel en de Zon
Afgemeld: Geen
Afwezig: De Juiste Stoot
02. Bestuursmededelingen
Graag wil ik 1 minuut stilte vanwege het overlijden van Jan Jacobs en Theo Berns van BV de Zon
Op de site van de Betuwse Biljartbond zijn de reglementen te vinden, deze zijn volledig bijgewerkt.
Voor verdere vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen bij het bestuur
03. Vaststellen notulen ALV 08 juni 2017
Er zijn geen opmerkingen op de notulen en worden bij deze vastgesteld.
04. Ingekomen stukken
Teamopgave's en diverse aan-afmeldingen van leden.
05. Financieel verslag
De ledenadministratie is op 31 augustus volledig bijgwerkt conform de opgave's van de verenigingen.
De facturen worden in de tweede week van september verzonden naar de verenigingen
( zowel per mail als per post )
Indien er verschillen zijn tussen de factuur en het aantal leden graag contact opnemen met
Willie Derksen
Dus niet zomaar minder overmaken zonder kenbaar te maken
Voor contributiebetalingen verwijs ik naar artikel 6 Betalingstermijnen van het huishoudelijk reglement.
06. Competitie 2017-2018
Opgave voor bekerteams is mogelijk tot eind september ( min 16 teams ) , bij voldoende deelname wordt
de loting verzorgt door Henk van Munster en zal aansluitend op de site geplaatst worden.
Wat betreft de driebandencompetitie wil ik een commisie vragen om te onderzoeken of er
andere mogelijkheden / alternatieven zijn voor het opstellen van de competitie's.
Mede gezien het feit dat het aantal driebandenteams terugloopt en het o.i. niet interressant is om
vier keer per seizoen tegen een zelfde team te spelen.
Vrijwilligers kunnen zich melden bij het bestuur.
Dit geldt ook voor de librecompetitie's
BV 't Hertenkamp z.s.m. aangeven wat de nieuwe speellocatie wordt na 31 december.
Inzake de competitie is er alleen te melden dat de C klasse gewijzigd is door een foutieve opgave van Dunozicht.
Teamopgaves graag door een bestuurslid gedaan worden, is voor ons overzichtelijker.
Er wordt met de competitieindeling geen rekening gehouden met voorkeuren van een vereniging.
Vanuit BV de Zon wordt de vraag gesteld of er dispensatie kan worden verleend voor enkele spelers

van de C-klasse voor de Hoofdklasse Mix i.v.m. ziekte van enkele leden.
Het bestuur verleent hierin medewerking en vraagt de Zon om de leden op te geven die mee willen spelen
in de Hoofdklasse Mix en zal met een voorstel komen.
07. Reglementen
Er zijn voor het komend seizoen nog geen reglementswijzigingen voorzien.

08. Rondvraag
Kort Oisterwijck
Kort Oisterwijck vraagt hoe het zit met het verzetten van wedstrijden i.v.m. het drukke schema van
de Libre C2 klasse.
Reactie bestuur
In eerste instantie dienen beide verenigingen te overleggen voor een nieuwe speeldatum ( evt ook een
andere speelavond dan de donderdag )
Komen beide verenigingen hier niet uit dan dient contact opgenomen te worden met Henk van Munster.
Indien er door een van de verenigingen geen medewerking wordt verleend zal de competitieleider
een besluit nemen en dit kan leiden tot 0 punten voor de vereniging die geen medewerking verleend, en
de maximale score voor de andere vereniging.
09. Sluiting
Namens het bestuur bedank ik iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid en veel biljartplezier
in het nieuwe seizoen.

