
Algemene Ledenvergadering Betuwse Biljart Bond dd 13 juni 2019
gehouden bij cafe de Klok 

01. Opening, mededelingen en presentielijst
De voorzitter heet iedereen welkom.
Welkom dames en heren op de ALV van de BBB.
De vergadering houdt 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan het overlijden van Henk Jacobs en Andries Nab

De presentielijst wordt doorgenomen.
Aanwezig: OBK, de Bongerd, De Klok, Kort Oisterwijck, 

De Kuul, Raadskelder, De Posthoorn, Cafe 61, V.O.P., 
Vriendenkring, Zeldenrust, de Tichel, en de Zon

Afgemeld: D.J.S.
Afwezig: Dunozicht

02. Bestuursmededelingen
Persoonlijk mededelingen door W Crijns
Zoals aangegeven in de alv van juni 2018 stop ik met het voorzitterschap bij de BBB.
Dit besluit zal ik ook zeker nakomen.
Na een bewogen instapperiode die zeker twee jaar heeft geduurd hebben we het bestuurlijk goed
op de rit gekregen en zijn de laatste vijf jaar eigenlijk probleemloos verlopen, 
waarin voor een ieder duidelijkheid is geschapen over de gang van zaken bij de Bond
( geen gemarchandeer en alles conform de regels ).
Grote dank hiervoor ook aan Henk van Munster en Willie Derksen want zonder deze samenwerking 
was het zeker niet gelukt.
Voorts wil ik ook alle leden bedanken voor de afgelopen zeven jaar voor de steun die wij hebben 
mogen ontvangen
Hoe nu verder:
Tot op heden heeft zich nog niemand gemeld om de taken van voorzitter op zich te nemen
Indien er niet op korte termijn iemand de functie van voorzitter op zich wil nemen verwacht ik dat het
binnen twee jaar is afgelopen met de BBB.
Dit houdt in dat teams die door willen blijven spelen lid moeten worden van de grote bond waarin
toch iets andere regels geleden dan bij de BBB.
Bij deze vraag ik de vergadering hoe nu verder 

Besloten wordt dat W Crijns nog maximaal 1 jaar doorgaat als voorzitter. 
Er wordt wel een dringend beroep gedaan op de vereningen om minimaal 1 persoon en liefst twee 
personen te vinden die vanaf volgend seizoen een bestuursfunctie willen vervullen.

Alle mededelingen, reglementen en informatie zijn terug te vinden op de site van de Betuwse BiljartBond. 
Het competitieschema is terug te vinden op Biljartpoint.

03. Wet privacy
In verband met de nieuwe privacywetgeving vragen wij alle verenigingen om ontbrekende verklaringen 
van leden z.s.m. aan te leveren.
Willie Derksen overhandigt in de vergadering alle verenigingen een lijst met ontbrekende  
privacyverklaringen.
Deze dienen in de ALV van september ondertekend aangeleverd te worden
Van alle leden van wie geen verklaring op 30 september aanwezig is zullen de gegevens worden verwijderd

04. Vaststellen notulen ALV 30 augustus 2018
Er zijn geen opmerkingen op de notulen en worden bij deze vastgesteld.

05. Ingekomen stukken
Teamopgave's en diverse aan-afmeldingen van leden. 



06. Financieel verslag
De contributiebetalingen zijn door iedere vereniging op tijd overgemaakt.

De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door de Zon en Raadskelder
Voor het volgend seizoen ( 2020 en 2021 ) worden dit Cafe 61 en Zeldenrust.

Er wordt een toelichting op de begroting gegeven door Willie Derksen.
Het huidige saldo van de Betuwse Biljart Bond boekjaar 2018-2019 bedraagt € 10.668,81
De winst in het boekaar 2017-2018 was  € 1.681,07
De winst in het boekaar 2018-2019 is  € 1.594,56
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen en/of opmerkingen over het financiele verslag en wordt
bij deze goedgekeurd.

Facturen dienen over het voledige bedrag te worden overgemaakt.

07. Competitie 2018-2019

Hoofdklasse Mix 10 teams
Libre C2.1 klasse 11 teams
Libre C2.2 klasse 12 teams
Driebanden Hoofdklasse 10 teams
Driebanden A klasse 07 teams
Geen bekercompetitie

50 teams 15 verenigingen

Momenteel zitten wij nu op 237 leden t.o.v. 2018 245 leden ( 24-03-2019 )

Competitie 2019-2020
*Teamopgave's indienen voor 01 juli 2019, en per 15 juli 2019 definitieve opgave inclusief alle 
  aan - afmeldingen van leden.
Alleen officiele teamopgave's voor 1 juli worden geaccepteerd met vermelding van spelers. 
Gebruik de nieuwe Formulieren i.v.m de nieuwe privacywet
Bij een te laag aantal teams op dinsdag dan worden de team die opgegeven zijn bij donderdag gevoegd 
met behoud van hun thuis speelavond
Mogelijke wijzigingen
De Zon 5 speelt verder onder de naam de Zon maar bij locatie Waalzicht
OBK 1 speelt zijn thuiswedstrijden op vrijdag

Samenvoegen driebanden hoofdklasse en A-klasse

Door terugloop in het aantal teams en de klachten dat teams te vaak in het seizoen tegen elkaar spelen
stelt het bestuur voor om beide competities samen te voegen onder de reglementen geldend 
voor de A-klasse ( min aantal caramboles 15 )
Er wordt 1 uitzondering gemaakt op het min. aantal caramboles namelijk de eerste man dient minimaal 
20 carmboles te maken ongeacht zijn moyenne.
Dit geeft ook meer zekerheid voor de toekomst zodat er een normale competite opgezet kan worden
en niet een competitie met 6 en 7 teams. 
Na stemming zijn 10 verenigingen voor en 3 verenigingen met geen mening.
Hierbij is het voorstel dus aangenomen en hebben we volgend seizoen nog een klasse driebanden.

Uitkomende teams competitie 2018-2019



Eindstanden competitie 2018-2019

Hoofdklasse Mix
Zeldenrust 4
Dunozicht 1
Vriendenkring 1
Hoogste serie
Eef Merkus Vriendenkring 34 caramboles
Kortste partij
Jeen Cnossen de Zon 50 car / 8 brt

Libre C2.1 klasse
Dunozicht 1
De Posthoorn 2
Raadskelder 1
Hoogste serie
Theo Lamers Dunozicht 26 caramboles
Kortste partij
Piet Schwarz de Zon 21 car / 5 brt

Libre C2.2 klasse
De Posthoorn 1
Dunozicht 2
Raadskelder 3
Hoogste serie
Edwin Tahapary de Posthoorn 37 caramboles
Kortste partij
Jan Wigman OBK 31 car / 6 brt

Driebanden Hoofdklasse
De Klok 1
De Kuul 2
OBK 3
Hoogste serie
Willie Derksen De Klok 11 caramboles
Kortste partij
Rene Burgers Cafe 61 20 car / 21 brt

Driebanden A-klasse
De Kuul 5
Zeldenrust 6
Kort Oisterwijck 2
Hoogste serie
Martin Hoksbergen Zeldenrust 7 caramboles
Eduard Jansen Kort Oisterwijck 7 caramboles
Kortste partij
Harald Scheers Zeldenrust 22 car / 16 brt



Poedeloze partijen seizoen 2018-2019 ( 8 stuks )
Bert Wijman Zeldenrust
Leroy Arts Dunozicht
Cor de Vos Vriendenkring
Piet Schwarz de Zon
Conrad Lukassen Kort Oisterwijck
Jan Wigman O.B.K.
Edwin Tahapary de Posthoorn
Jeen Cnossen de Zon

Eindstanden PK 2019
Libre klasse laag Driebanden laag
Henk Boerboom Roel Giessen
Ben Brouwer Piet van Munster
Arie Derksen Geert van Veenendaal
Bart Schamp Geert Krijnen

Libre klasse hoog Driebanden hoog
Norman Burgers Dick van Schaijk
Jan Wigman Henny Peters
Ferry Tahapary Ed Hagebeuk
Ruud Klaver Piet Braam

08. Reglementen
Aanpassen driebanden reglement naar aanleidng van stemming in vergadering 

09. Rondvraag
OBK:
Ronald Polman geeft aan dat hij de herzieningen niet reeel vindt en dat er niet halverwege 
maar na 1/3 van de competitie herzieningen dienen plaats te vinden 
( indien je drie keer tegen elkaar speelt ).
Reactie bestuur
Bestuur kan standpunt volgen maar is niet haalbaar omdat in biljartpoint alle 
wedstrijden ( dus ook wedstrijden in de hoofdklase mix ) bij elkaar worden opgeteld voor de herziening.
Voor het komende seizoen is dit geen probleem omdat je een normale competitie speelt
waarin je elkaar maar twee keer tegenkomt en de herzieningen dus gewoon halverwege de eerste 
competitiehelft plaatsvinden.
Wel gaat het bestuur kijken wat de mogelijkheden zijn in de toekomst.

10. Sluiting
Namens het bestuur bedank ik iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid en wens jullie 
een sportief maar vooral plezierig toe voor het seizoen 2019-2020


