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Notulen van de algemene ledenvergadering VBDM
Op maandag 7 mei 2018
Aanvang 14.00 uur; er waren geen afmeldingen van verenigingen.

1.

Opening door de voorzitter

2.

Notulen van de ledenvergadering van 9 juni 2017

3.

Mededelingen bestuur

De A.I. voorzitter opent de vergadering.
We hebben de afgelopen week de doden herdacht; de vrede en de vrijheid gevierd.
Hierover gaat het ook in deze vergadering.
Momentje stilte voor de leden, die ons afgelopen seizoen zijn ontvallen.

De notulen worden goed gekeurd en ondertekend.

Het bestuur zoals hier nu bijeen mist Jos Meijer, die in het ziekenhuis verblijft en
Harrie v.d. Velden, die samen met de Maasduinen competitie ons heeft verlaten.
Zij spelen dan ook niet meer onder de vlag van de KNBB.
Trudie neemt de voorstellen door zoals in de vergader brochure is opgenomen.
1e voorstel: KNBB gaat met ingang van het nieuwe seizoen spelen met 3-tallen.
Gaan wij hierin mee; dan zouden we mogelijk om 13.30 competitie kunnen
beginnen.
Gildenbond en den Bolder geen haalbare kaart, komen dan te veel teams waar we
geen plaats voor hebben.
Als er dan een team verder gaat dan het district, is dit dan altijd een drietal.
Er zijn te veel praktische problemen: te veel teams en vervoer bij uitwedstrijden.
2e Voorstel; het betrekken van het uitspelende team bij de arbitrage; uitspelers
tellen thuisspelers schrijven zoals bij de avond al gebeurt.
Dat wordt nu al vaak gedaan, maar we kunnen dit ook reglementair vast leggen.
Besloten wordt om per wedstrijd hierover met de tegenstanders af te spreken.
3e voorstel; aanpassing van de intervallen bij de KNBB is nog steeds niet definitief.
Dus we willen het komend seizoen gewoon bij het oude houden.
Hiermee is iedereen het eens.
4e voorstel: KNBB zijn voornemens in 2 klassen te gaan spelen, zodat van beide
klassen een team afgevaardigd kan worden.
willen we hierop vooruit lopen en komend seizoen al met 2 klassen gaan spelen?
Wachten tot de KNBB dit heeft uitgewerkt en dan gaan we mee.
Er is ook een moegelijkheid voor PK bandstoten; is hiervoor animo?
Alleen Piet Brekelmans steekt zijn hand op.
Alle secretarissen hebben vanuit de KNBB een handreiking gehad betreffende de
wet op de Privacy. Begrijpt men waar dit over gaat?
Iedereen, die ook deze mail doorgestuurd wil hebben kan zijn mailgegevens in de
pauze noteren, dan zal ik hiervoor zorgen.

1

Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering op maandag 7 mei 2018

Veteranen Biljart District Midden-Brabant KNBB
Secretariaat: Trudie van Engelen-Yperlaan, Ambrosiusweg 1, 5142AA, Waalwijk
Email: secretaris@vbdm.nl
Telefoon 0416-344764 of 06-24497709

__________________________________________________________________________________________________________

4.

Ingekomen en uitgaande stukken

De onderlinge correspondentie en met het bondsbureau.
Rapport van de onderzoekscommissie van seksuele intimidatie in de sport, heeft
waarschijnlijk elke secretaris ontvangen.
Veel informatie over de AGV wet privacy.
Ook hebben we al heel wat suggesties voor nieuwe namen gehad, maar de juiste
naam is er nog niet bij; nog even verder brainstormen.
Het bestuur moet beslissen welke naam het moet worden.

5.

Jaarverslag van de secretaris

6.

Financieel verslag van de penningmeester

7.

Verslag van de kascontrole commissie
Verkiezing nieuwe commissie kascontrole

Geen vragen of opmerkingen.

Jan van Bergen heeft een verschilletje te melden waar hij door iemand op gewezen
is. Er staat een verschil van € 12,00 Bij de advertenties staat € 902,50 moet zijn
€ 895,00 en bij uitgaven vergaderkosten staat € 434,72 moet zijn € 439,22.
Met de welgemeende excuses. In 2016 hebben we een NK georganiseerd en
afscheid genomen van 2 bestuursleden. Verder zijn er geen vragen.

Henk Groenendaal heeft samen met Tom van Dongen de kas gecontroleerd en het
kleine foutje niet opgemerkt tevreden over de verrichtingen van de
penningmeester; de boekhouding was overzichtelijk en eenvoudig te controleren.
Henk en Piet Brekelmans gaan volgend jaar de kas controleren met als reserve Cor
Nieuwdorp.
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8.

Bestuursverkiezing

9.

Pauze

Volgens schema is aftredend de penningmeester en herkiesbaar.
Beide assistent wedstrijdleiders: Peter vd Broek is herkiesbaar en Henk de Wolf
niet.
Als assistent wedstrijdleider heeft zich aangemeld Ton van Rixtel hiermee wordt
door de vergadering ingestemd.
We zijn ook nog steeds op zoek naar een voorzitter, maar geen aanmeldingen
gehad. Is er wellicht iemand binnen, die het voor een jaartje zou willen proberen
en het daarna beslissen? En het werd het akelig stil………………….maar toen stond
Henk Groenendaal op; hij wil wel een jaar meelopen.

Met een drankje van VBDM.
Welkom terug, na de pauze.
Nu Henk Groenendaal volgend seizoen de functie van voorzitter gaat bekleden, zal
hij afvallen als lid van de kascontrole commissie.
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We zullen nog een lid toe moeten voegen als reserve, zodat volgend jaar Piet
Brekelmans samen met Cor Nieuwdorp de kas gaat controleren.
Als nieuwe reserve steekt John Boerhof zijn hand op; waarvoor onze dank.

10. Wedstrijdwezen competitie en jaarverslag

Hiervoor moet ik mijn excuses aanbieden omdat er een passage in staat, die
persoonlijk is en niet in het verslag competitie thuis hoort.
Henk wil het voor gaan lezen, maar het is al opgenomen in de vergaderbrochure
dus we gaan ervan uit, dat men dit al gelezen heeft.
Zijn hier nog opmerkingen of vragen over?

11. Wedstrijdwezen PK’s en jaarverslag

Peter vd Broek wil toevoegen, dat Dinsdag, woensdag en donderdag de finale 2e
klasse gespeeld wordt bij de Molenvliet in tegenstelling tot wat vermeld is in het
boekje op donderdag 10 mei.
Vanuit Nieuwegein zijn ze al behoorlijk in ons nek aan het hijgen waar de
uitslagen en cijfers PK en competitie blijven.

12. Rondvraag

Kees Berkelmans: prijst de werkzaamheden van VBDM.
Hij vind het zonde van onze mooie site, dat er geen actuele informatie meer op
staat.
We zijn nog steeds op zoek naar iemand die de site kan beheren.
Peter van Esch: meer een opmerking, dat er een verkeerde passage in stond.
Hadden jullie dit niet eerder kunnen zien? Helaas overheen gekeken.
Dit ging over een persoonlijke kwestie en hoort er niet in thuis.
Henk Vos wil ook nog bedanken voor de mededeling, dat hij niet welkom was.
In de brief staat echter, dat de aanwezigheid van het districtsbestuur niet
noodzakelijk was.
We weten als district Midden-Brabant niet, dat er een afscheiding heeft plaats
gevonden; ik ben ook van de bondsraad en van het gewest en we krijgen nieuwe
aanmeldingen voor de dagcompetitie, dus VBDM valt nog steeds onder district
Midden-Brabant.
En alvorens Henk opnieuw over de structuur wil beginnen wordt hij onderbroken
in de ouwe koeien met de mededeling, dat hij een vraag mag stellen en geen
pleidooi houden.
Trudie licht toe: Diverse leden hebben hun verontrusting geuit richting Jaap
Labrujere en het bondsbureau vanwege de onzekere toekomst van VBDM, zoals
het aan de kant schuiven van het bestuur en de verplichte avond vergaderingen,
maar men wil wel bij de KNBB blijven
Hierop is gereageerd door het bondsbureau door contact met ons op te nemen en
een soort semi district aan te maken met een eigen districtsnummer.
Henk Vos wil weten wat dat nummer dan wel is; dat is nummer 159.
Hij is teleurgesteld, dat hij dat van ons en niet van de KNBB moet horen, maar dat
is niet ons probleem.
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13. Sluiting

We zijn keurig binnen de geplande tijd van 16.30 uur en iedereen wel thuis en tot.

Notulist Trudie van Engelen Yperlaan
Secretaris
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