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Notulen van de algemene ledenvergadering VBDM
Op vrijdag 9 juni 2017
Aanvang 14.00 uur; er waren geen afmeldingen van verenigingen.

1.

Opening door de voorzitter

2.

Notulen van de ledenvergadering van 27 mei 2016

De voorzitter opent zijn laatste vergadering.
In het bijzonder welkom aan de voorzitter van vereniging carambole; Jaap
Labrujere en de districtsbestuurders Henk Vos en Peter Rijckaert.
Voorzitter meldt, dat we aan het verzoek van het districtsbestuur om de agenda te
wijzigen niet kunnen voldoen.
Er wordt een moment stilte gehouden voor de leden, die ons in het afgelopen jaar
zijn ontvallen, met name ons lid van verdienste Anne van Nijen.

De notulen worden goed gekeurd en ondertekend.

3.

Uitslag enquête
Trudie zet uiteen: Van de 255 stemgerechtigde leden zijn er 241 stemmen
uitgebracht, 43 leden stemden voor het verlaten van de KNBB met als toelichting:
we merken weinig van de KNBB; de commissie doet het goed. En 3 leden VBDM
weigeren is onacceptabel.
198 leden willen bij de bond blijven, met toelichting, blijven zoals het nu is;
Blijven zoals nu, met hetzelfde bestuur; tevreden zoals het nu gaat; blijven,
schaalverkleining mogelijk nadelig; graag blijven zoals nu met VBDM; Doorgaan
bij KNBB, maar als zelfstandige vereniging.
We blijven dus gewoon bij de KNBB, dus er verandert niets.
Trudie geeft nu het woord aan Jaap Labrujere, welke blij is met de uitslag van de
stemming en nog even benadrukt, dat de contributie zeker niet omhoog gaat.
Jaap licht ook nog toe hoe het systeem van de contributie vorm moet gaan krijgen;
hierover wordt de volgende dag door de KNBB vergadert.
Bij de pilots om niet KNBB leden mee te laten spelen met onderdelen komt
ondersteuning van de bond, maar wat de kosten dan gaan worden horen we zo
snel mogelijk. Er is ook een draaiboek gemaakt, waarin ook aandacht voor het
dagbiljarten komt omdat dit voor ons een heel belangrijke groep is, want vooral in
Noord Nederland is dit een heel snel groeiende afdeling.
Ook de structuur wordt aangepast, zodat er minder voorzitters en meer
wedstrijdleiders komen zodat de communicatie beter wordt.
Maar er wordt ook een speciaal woord gericht aan Peter van Wezel.
Hij heeft jaren de aandacht gevestigd op het verdomhoekje van het dagbiljart.
Wegens zijn verdienste voor het dagbiljarten krijgt hij de speciale carambolespeld
toegekend.
Trudie moet erbij komen om de speld op te prikken, maar de camera van de
persfotograaf weigert dienst, dus haar telefoon biedt uitkomst.
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Jaap hoopt, dat het bestuur van het dagbiljart en Midden Brabant samen tot een
overeenkomst kunnen komen.
Peter bedankt Jaap voor de warme woorden en de uiteenzetting.
We gaan dus weer competitie en PK’s spelen zoals we dat al jaren doen, met als
pilot het driebanden ook voor niet leden van de bond met ondersteuning van de
KNBB.
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4.

Ingekomen en uitgaande stukken

5.

Jaarverslag van de secretaris

6.

Financieel verslag van de penningmeester

Wat heen en weer gesteggel tussen district en VBDM, uitnodigingen voor
vergaderingen en vragen hieromtrent van leden betreffende onduidelijkheden.
Reacties op de enquete.
Een schrijven van Amerpique vanwege wederom een verhuizing van speellocatie,
waar bij zij melden, dat er om 12.00 uur daar geluncht wordt zodat de wedstrijden
daar niet eerder dan 13.30 kunnen beginnen.
Hunnenhof gaat verbouwen, dit duurt een jaar ook zij spelen dan tijdelijk in een
leegstaande school.

Ervan uitgaande, dat iedereen het verslag heeft gelezen.
Laurent Goossens wil graag weten wat de bijdrage in de advertenties van andere
verenigingen zijn vanwege de bijdrage, die de Gildenbond heeft geleverd voor de
gederfde inkomsten. Dat is nogal divers en loopt van € 45,= tot € 300,=.
Trudie: Wij gaan vanaf vandaag ook weer advertenties ophalen en dan vraag ik
ook altijd nadrukkelijk aan dezelfde mensen om bij dezelfde adverteerder langs te
gaan.
Uiteraard zijn nieuwe adverteerders welkom.
Ook wordt in het verslag de PK driebanden klein aangekondigd met tevens
inschrijfmogelijkheden voor niet leden.
Dit wordt door de bond volledig ondersteund, maar wat de kosten hiervoor zullen
zijn is nog niet helemaal duidelijk, maar Jaap is zeer verheugd met dit pilot project
en stuurt Trudie zo snel mogelijk de benodigde informatie.

Jan van Bergen geeft hierop een toelichting:
U heeft de cijfers kunnen zien, en we werken met het kasstelsel, niet met
overlopende posten; zodat alles wat binnenkomt en uitgegeven wordt in het jaar
van uitgifte en inkomsten wordt geboekt.
De hoge kosten als we een NK organiseren omdat wij dit perfect willen doen.
De bijdrage van € 250,= van de KNBB schiet hieraan tekort.
Daarbij hebben we jaarlijks met ons bestuur een etentje, maar door
omstandigheden lukte dit in 2015 niet en is dit naar januari 2016 gegaan,
waardoor in dat jaar dus 2 etentjes zijn geweest.
Dan is Michel van Iersel afgetreden, die door 2 personen is vervangen, wat meer
bestuurskosten met zich meebrengt.
Ook het afscheid van Michel kwam op € 570,=.
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7.

Verslag van de kascontrole commissie
Verkiezing nieuwe commissie kascontrole

Johan van Dongen heeft samen met Tom van Dongen de administratie
gecontroleerd en was tevreden over de verrichtingen van de penningmeester; de
administratie was duidelijk en de Commissie adviseert het bestuur decharge te
verlenen.
Wat met applaus wordt ondersteund.
Henk Groenendaal en Tom van Dongen zijn volgend jaar aan de beurt en als
reserve steekt Piet Brekelmans zijn hand op.

8.

Bestuursverkiezing
Volgens schema is ook Peter van Wezel als voorzitter aftredend en niet
herkiesbaar.
Tot op heden is er nog niemand gevonden om deze functie te bekleden.
Ook Jan van Engelen is herkiesbaar voor 3 jaar hier is niemand op tegen.

9.

Pauze

Alvorens de pauze in te lassen licht Henk de Wolf de nieuwe moyennetabel toe,
omdat er tijdens de ledenvergadering van de avondcompetitie werd besloten om
het oude systeem aan te houden is de vraag willen wij dit ook?
Direct na de pauze stemmen we hierover.
Er wordt een rondje opgenomen namens VBDM.

10. Wedstrijdwezen competitie en jaarverslag

Stemmen voor oude of nieuwe tabel:
Men stemt unaniem voor het oude systeem, dus we veranderen niets.
We hebben 2 competities, naast elkaar; bij Maasduinen spelen 46 leden.
Harrie van der Velden licht toe: omdat deze mensen niet op biljartpoint kijken en
de competitie niet wordt ingevuld, wordt voor deze groep het lidmaatschap van
de KNBB opgezegd.
Deze mensen komen verder nergens en kunnen zelfstandig niet allemaal
functioneren en worden begeleid, maar ze doen het met zoveel plezier.
Jos Meijer en Henk de Wolf: competitie, bedankt Michel van Iersel voor zijn
voortreffelijke ondersteuning nadat hij het stokje had overgedragen.
Ondanks dit is het toch gelukt om enkele foutjes te maken, dus ook wij moeten
alles beter controleren.
Helaas is er een terugloop in het aantal teams.
Ook de teamleiders behoren beter op te letten alvorens de formulieren te
verzenden eerst goed te controleren.
Maar er zijn ook positieve berichten competitie is goed verlopen.
De beslissingswedstrijden en districtsdag tellen mee voor het eindmoyenne.
De Districtsdag bij sportcafé RKC werd uitstekend verzorgd door familie Beaart.
De inschrijving van de teams is rond met een R-1 van 15 teams, 1 poule van 7 en 1
poule van 8; een R-2 met 16 teams 2 poules van 8 en een R-3 met 22 teams; 1
poule van 12 en 1 van 10. Jos en Henk bedankt en er zijn nog wat vragen.
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Marcel de Brouwer vind, dat het een nadeel is om in kleine poules te spelen omdat
je dan 4x tegen dezelfde speelt.
Peter Rijckaert licht toe, dat we in de gunstige omstandigheid verkeren, dat we
niet naar een gewestelijke finale hoeven, zodat er voor inschrijving geen haast is.
Henk Groenendaal stelt voor om de R-2 ook in één poule te laten spelen.
Zowel in de R-1 als in de R-2 gaan we dan in 1 poule spelen.

11. Wedstrijdwezen PK’s en jaarverslag

Peter vd Broek leest het verslag voor van de wedstrijdleiders PK’s.
De eerste inschrijving; driebanden voor het nieuwe seizoen sluit op 15 augustus.
Graag altijd bij inschrijving bij bijzonderheden vermeld als men zelf geen vervoer
heeft of op een bepaalde dag niet kan, want we krijgen nog steeds telefoontjes
nadat de uitnodigingen zijn verstuurd en dat vraagt dan veel extra werk.
De voorzitter bedankt ook Jan van Engelen, die ondanks zijn ziekte toch heel actief
meewerkt met alle regelarij en hij is altijd bereikbaar.
Applaus voor alle wedstrijdleiders.
Nog even een toelichting op alle tamtam, waarover de hele week bij ons de
telefoon gaat. We gaan werken aan een goede samenwerking met het district
volgens de gedragscode van de KNBB.

12. Rondvraag
Laurent Goossens: onbegrip over de enquête.
De Gildenbond had een brief naar het districtsbestuur gestuurd en onze mening is
het door Trudie foutief weergegeven bij de toelichting op de enquête.
Wij bedoelden, dat VBDM opgedoekt moet worden en alles onder het district zou
moeten vallen. Maar deze optie stond niet in de enquete, dus de opmerking, dat
schaalverkleining ongunstig zou zijn is ook niet op die manier vertaald.
Marcel de Brouwer: er is gesproken over opdoeken op de vergadering bij Castle
city. Antwoord: die vergadering is buiten ons medeweten en niet door ons belegd.
Hierdoor ontstaat er alleen nog maar meer verwarring en onduidelijkheid.
Marcel de Brouwer: er is ook op die vergadering gevraagd, waarom zouden die
personen om het dagbiljarten te vertegenwoordigen Trudie of Jan van Engelen
niet kunnen zijn? We hebben hier geen antwoord op gehad.
Wij hebben in één van onze vergaderingen overwogen een nieuwe afgevaardigde
aan te bieden aan het districtsbestuur. Trudie en Jan van Engelen hebben de
meeste ervaring met het dagbiljarten, maar waren bij voorbaat niet geaccepteerd.
Niemand van de overige bestuursleden voelde ervoor om een bestuursfunctie aan
te nemen en al het werk, dat we nu met 8 man doen op zich te nemen.
Maar met dit bestuur is afgesproken om weer met district Midden Brabant om de
tafel te gaan en de communicatie te verbeteren, want die is er dus nu niet.
Henk Vos wil het toelichten. Hij heeft alleen de voorzitter en de secretaris
hierover gehoord, maar die waren er niet, dus die kunnen niet oordelen, dus dit
ben ik met Hr. Goossens en de Brouwer eens. Wij zijn altijd verantwoordelijk voor
het doen en laten van VBDM, die ik heb verdedigd bij de CBC en WCB.
John Boerhof vraagt waar die afkortingen voor staan, maar hierop wordt niet
geantwoord.
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Henk Vos vond het jammer dat Peter van Wezel en Trudie er niet waren.
Peter van Wezel: de dagbiljarters van Midden Brabant hebben moeite met alle
afkortingen, die er zijn en ze willen alleen maar hun spelletje spelen.
Het dagbiljarten, zat lange tijd zoals ook Jaap Labrujere beaamde zit al lange tijd in
het verdomhoekje.
Op 15 maart is er van het district uit een mail rond gegaan, dat Peter van Wezel
niet langer zitting heeft in ons bestuur: getekend Wil de Rooij, waardoor wij veel
reacties en telefoontjes kregen met de vraag wie is Wil de Rooij en is het waar,
want hij zou toch op 9 juni aftreden?
Vervolgens belt Henk Vos begin april naar Jan van Bergen om te vragen of het
waar is, dat Peter is opgestapt en belt Jaap Labrujere naar Trudie en Peter hoe de
vork in de steel zit; dit alles door een brief, die het districtsbestuur zelf geschreven
heeft. Het enige wat we willen is samenwerking en overleg.
Peter Rijckaert: we willen zo snel mogelijk met jullie bestuur in gesprek.
De structuur hebben we iedereen gestuurd en hierin staat onze visie.
Een algemene ledenvergadering wordt uitgeschreven door het districtsbestuur en
alle verenigingen zijn verplicht op deze verenigingen aanwezig te zijn.
In het verleden hebben zowel jullie als wij dit niet gedaan, waardoor deze
vergaderingen dus nooit rechtsgeldig, maar onrechtmatig waren.
Peter van den Broek merkt op, dat 2 leden van ons niet mochten worden
aangemeld. Er is een hoop verwarring geschapen op deze manier.
Jan van Bergen merkt op, dat 2 personen door het districtsbestuur niet toegelaten
worden als contactpersoon, maar dat was ontoelaatbaar. Denk je nu echt, dat als
je eerst zegt, dat je die 2 personen niet welkom zijn, maar dat de leden moeten
beslissen, dat het dan werkt?
Peter van Wezel: 15 jaar hebben we niets gehoord en erop gewacht dat het district
zijn verantwoording neemt en nu plotsklaps wil dit bestuur de baas gaan spelen.
Deze mensen hier willen gewoon biljarten en hun spelletje doen en komen niet
om verhalen over structuren die daarboven liggen hebben zij niet voor gekozen.
John Boerhof: excuses aan de heer Vos, maar net als op de vorige vergadering
begon hij vandaag weer met afkortingen te strooien en daarover wond ik mij op.
Graag wil ik U ook vragen om niet alleen de secretaris van een vereniging aan te
schrijven, maar meerdere personen van een vereniging.
Trudie: wij sturen alle berichten en nieuwsbrieven naar alle besturen, teamleiders
en iedereen, die verder geïnteresseerd is.

13. Sluiting

De familie Brouwers hartelijk bedankt voor de goede zorgen van vandaag.
Omdat er ook tijdens de vergadering nog niemand is opgestaan als voorzitter
laten we weten, dat we vanwege de ruime ervaring wij Trudie van Engelen
voorstellen als ad interim voorzitter, totdat er iemand anders is gevonden.
Trudie bedankt de aanwezigen voor het gestelde vertrouwen en bedankt Peter
voor de jarenlange inzet en ondersteuning.
Trudie zal nu ook de vergadering moeten sluiten.
We zijn keurig binnen de geplande tijd van 16.30 uur en iedereen wel thuis en tot
ziens.
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Peter heeft nog een mededeling, die hij was vergeten op een vraag van de
Vriendenkring. Tot voor kort was er een leeftijdsgrens voor het dagbiljarten.
Die is een jaar of 6 geleden afgeschaft en wordt nu ongeveer als volgt verwoord:
dag biljarten is voor iedereen, die overdag aan zijn competitie verplichtingen kan
voldoen.
Dit bestuur zal dan ook deze regel in ons nieuwe reglement aanpassen.

Notulist Trudie van Engelen Yperlaan
Secretaris
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