Notulen Algemene Ledenvergadering BV Kaketoe ‘80

Datum
Aanwezig
(20)

Locatie

: 25 mei 2016
Tijd:
20.00 – 22.45 uur
: Johan v.d. Hof, Johan Poelen, Anja Jansen, Marco Jansen, Raoul HulzinK, Hans Lammerts,
Jeannette Riemslag, Chris v. Oefelt, Coen van Gestel, Rinus de Haan, Trudi Hoogveld,
Richard van Voorst, Jesper van den Bogaard, Erwin vd Hogen, Wilja Koopmanschap, Rik
Hooghof, Dick Rouw, Marjan van Oostveen, Inge Veltmans, Hans Berendsen
: Rini Hofman, Jan Duijnhoven, Ruth van den Bogaard, Bert Vorstenbosch, Ruudje Willemsen,
Mark Vollaard, Micha van Bochem, Berrie Soesan, Stan Meeuwsen, Florian Kamphuis, Carel
Warringa
: Peter Tils, Simone Basten, Kees Selten, Martien van de Spoel, Jan-Paul Kregting, Rikie
Samson, Marleen Spronk, Henk Janssen, Jan Willem van de Oever, Memeth Senol, Mahmut
Senol, Dorien Stapelbroek, Daan Ockers, Christian Schattevoet
: Biljartcafe de Kaketoe

Notulist

: Jesper van den Bogaard

Afwezig
met KG
Afwezig
zonder KG

1.Opening door voorzitter.
Opening door Johan v.d. Hof, het aantal afmeldingen dit jaar is erg hoog. Om het aantal
afmeldingen te beperken stelt Johan voor eventueel een boete op te leggen. Er zijn geen
opzeggingen van leden er zijn wel een aantal nieuwe leden:
Simone Basten
Marcel Keurentjes
Carel Warringa
Florian Kamphuis
Henk Jansen
2. Mededelingen.
Mededelingen vanuit het district:
Het district heeft een aantal wijzingen teruggedraaid en aangepast.
1. Districten hebben de mogelijkheid om af te wijken van de landelijke regels.
2. Beste en slechtste wedstrijden gaan er weer vanaf, teruggedraaid. Je kunt halverwege het
seizoen niet meer dan 1 interval omlaag gaan. Je eindmoyenne is ook het startmoyenne
voor het nieuwe seizoen.
3. Districten die afwijken mogen maximaal een interval in de tabel naar beneden.
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4. C4 klasse is weer terug en in de C4 en C3 klasse zijn er weer teams van 3 en 4 spelers.
Als er tenminste voldoende inschrijvingen zijn voor beide mogelijkheden.
5. Libre gaat terug van de L naar de C zoals het was.
6. Moyennetabellen zijn aangepast en zijn te vinden op de website van het district Nijmegen.
7. Competitie start op maandag 29 augustus en is eind maart weer afgelopen.
8. Omtrent de PK nieuwe opzet is er veel discussie, op de algemene ledenvergadering van het
district in december zal er geëvalueerd worden hoe deze nieuwe vorm van PK’s verloopt.
Een vraag van Chris v. Oeffelt omtrent de PK: hoe gaat het met arbitreren vanaf aankomend
seizoen bij de PK. Antwoord van Johan: de vereniging moet zorg dragen voor arbiters en
schrijvers voor de districts- en gewestelijke finales, en niet voor de voorwedstrijden. Dus ja
leden moeten tellen.
Vraag van Wilja: hoe kan er input gegeven worden op de evaluatie van het district? Johan
geeft aan dat het district daar mogelijkheden toe moet bieden. Het beste is om de vraag te
stellen aan het bestuur van het district en vragen hoe men bij kan dragen aan de evaluatie.
Door te mailen. Volgens mij was het anders: we zouden wachten op het district, wat er vanuit
hen kwam. Anders actie vanuit het bestuur (mail).
9. Frank Uijterhoeve blijft nog zitten voor 3 jaar in het districtsbestuur mits dat hij herkozen
wordt, er is een open positie van secretaris. Vanuit Kaketoe ’80 is er geen animo voor deze
functie.
Mededelingen van de vereniging:
1. Statuten en de huishoudelijke regelementen zijn niet nagekeken, dit is vorig jaar wel
beloofd. Aankomend jaar zal dit nog moeten gebeuren: Trudi, Johan en Hans Lammerts
zullen hiermee dit jaar aan de slag gaan.
2. De jubileum feestdag: Er zijn veel leden aanwezig geweest. Positieve geluiden, warm weer
weinig mensen op de dansvloer maar gezellig verlopen en voor herhaling vatbaar. Budget was
30 euro per persoon en daar heeft de feestcommissie alles van kunnen doen.
3. Ingekomen stukken
Er zijn dit jaar geen ingekomen stukken geweest.
4. Notulen ALV 2015
Er zijn geen vragen over de notulen van de ALV 2015. De notulen zijn goedgekeurd door alle
leden.
5. Verslag kascontrolecommissie.
Rinus en Rini hebben samen de kas gecontroleerd. Alles klopt precies en is goedgekeurd,er
was niets op aan te merken. De jaarafrekening is inzichtelijk en bij de komende notulen
zenden we het verslag mee als bijlage. De vraag is om het volgend jaar mee te zenden voor de
vergadering bij de uitnodiging. Dit zal het bestuur overwegen.
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6.Verslag penningmeester.
+/- 500 euro minder dan vorig jaar, wegens de feestdag voor het 35 jarig bestaan.
Trudi vraagt waarom het saldo zo hoog is: daardoor hebben we een feest kunnen geven en
heeft niemand daaraan hoeven bijdragen.
Er wordt een rondje gegeven vanuit de kas.
7. Verslag secretaris
Het seizoen is rustig verlopen en er zijn geen bijzonderheden te melden.
Jesper zal contact opnemen met de nieuwe leden over hun blouse. Voor huidige leden: indien
gewenst kan er tegen een betaling van 21 euro een extra blouse afgenomen worden. Dit graag
doorgeven voor 1 juli (dan gaan ze naar de drukker). In de pauze kan er gepast worden door
aanwezige (nieuwe) leden.
8. Arbitrage.
Er zijn afgelopen seizoen veel PK wedstrijden geweest in de Kaketoe er zijn leden die 4, 5 of
zelfs 6 keer geteld hebben. Totaal hebben 120 personen moeten tellen met een ledenaantal van
30 personen komen we hiermee in de verdrukking te zitten. Door het stijgende ledenaantal (6)
zal dit iets makkelijker worden. Iedereen heeft een week van tevoren een mail gekregen als
herinnering.
Er zijn een aantal mensen die op het laatste moment niet komen, of laat afzeggen en zelf geen
vervanger regelen.
Voor het aankomende jaar zal dit anders zijn, aangezien de voorrondes wegvallen wegens de
PK wijziging in het district aangezien alleen de districtsfinale schrijven en tellen is, en de
gewestelijke finales alleen schrijven. We hopen hierdoor dat komend seizoen leden maximaal
2 keer moeten tellen.
Chris v. Oefelt: vraagt om de wedstrijdleiders niet meer in te delen, omdat die anders kunnen
invallen mocht het nodig zijn. Antwoord van Johan: ik verwacht dat dit niet meer nodig is
aangezien de aanpassingen in de PK vorm.
9.Huldigingen Kampioenen.
Anja huldigt de kampioenen:
Bert Vorstenbosch, kampioen 3K3
Jan Duynhoven, kampioen 3Khfd
Chris van Oeffelt, kampioen Libre3
Team, Kaketoe 2 Koppelcompetitie:
Erwin v.d. Hoogen
Mark Vollaard
Rinus de Haan
3

George Supesepa
De kampioenen ontvangen een VVV-bon en de teamleden een 1/5 staatslot.
9.Pauze.
Tijdens de pauze is er gelegenheid om bij Anja in te schrijven voor de PK.
10.Teamindeling competitie
Alle teamleiders hebben een mail gekregen om aan te geven welke wijzigingen er zijn.
In totaal hebben we 17 teams voor aankomend seizoen.
Kaketoe 1
Kaketoe 2
Kaketoe 3
Kaketoe 4
Kaketoe 5
Kaketoe 6
Kaketoe 7
Kaketoe 8
Kaketoe 9
Kaketoe 10
Kaketoe 11
Kaketoe 12
Kaketoe 13
Kaketoe 14
Kaketoe 15
Kaketoe 16
Kaketoe 17

B1 op de dinsdag even
B1 op de vrijdag oneven
B2 op de woensdag even
B2 op de donderdag oneven
B2 op de maandag even
C1 op de vrijdag oneven
C1 op de donderdag oneven
C2 op de maandag oneven
C2 op de woensdag oneven
C2 op de maandag oneven
C3 op de donderdag even
C4 op de maandag oneven
C4 op de dinsdag even
Bandstoten op maandag even
Bandstoten op donderdag even
Koppel competitie vrijdag even
Koppel competitie maandag oneven

Peter Tils
Daan Ockers
Johan v.d. Hof
Jan Duijnhoven
Ruth van den Bogaard
Marco Jansen
Erwin v.d. Hoogen
Johan v.d. Hof
Cees Selten
Stan Meeuwsen
Rik Hooghof
Coen van Gestel
Anja Jansen
Anja Jansen
Stan Meeuwsen
Marco Jansen
Erwin vd Hoogen

Trudie stelt voor om de volgorde van even en oneven van 6 teams te wisselen waardoor de
teams geen last hebben van de herrie die een ander team veroorzaakt.
Zijn de teams nu omgewisseld? Ik zie dat nl niet terug.
Voorstel Trudi:
1 avond zou zijn: B2 (5), band (14), C4 (12)
Andere avond: C2 (8), Koppel (17), C2 (10)
Dit is nu nog anders.

11.Bestuur.
Het bestuur stelt Coen van Gestel voor als nieuwe penningmeester, Anja Jansen zal aftreden.
Er heeft een schriftelijke stemming plaatsgevonden met de volgende uitslag:
Hiermee is Coen van Gestel toegetreden tot het bestuur als nieuwe penningmeester van
BV Kaketoe ’80. Anja en Coen zorgen voor een overdracht.
Johan bedankt Anja Jansen voor 7 jaar lang penningmeesterschap, het bestuur gaat
gezamenlijk uit eten als bedankje.
.
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12.Clubkampioenschappen.
Dit jaar worden en weer clubkampioenschappen georganiseerd, vorig jaar was het een succes.
De datum voor aankomend seizoen is zondag 28 augustus (zondag voor de start van
competitie)
13.Commissies.
Kascontrolecommissie: Rinus treedt af, Rini en Anja Jansen (Hans Lammerts reserve)
Ziekenbezoekcommissie: Geen ziekenbezoek tot aan de vergadering, de commissie bestond
afgelopen jaar uit: Cees Selten. Aankomend seizoen bestaat de commissie uit: Cees Selten en
Anja Jansen.
14.Rondvraag.
Marco Jansen:
Een vraag over moyennes libre (minimaal 14) / bandstoten (minimaal 15) verhouding. Johan
geeft aan dat hij het hierover niet voor het zeggen heeft en het district dit bepaald. Het zenden
van een brief naar het bestuur van het district is hetgeen wat het Kaketoe ’80 bestuur zal doen.
Trudie Hoogveld:
1) Kunnen wij als vereniging invloed uitoefenen op het spelen van de teamfinales voor
een libre C1 team. Het antwoord is omdat er maar een poule is, is het niet mogelijk.
District gaat niet mee met deze vraag.
2) In hoeverre kan BV Kaketoe ’80 invloed uitoefenen op het district dat teams uit
Arnhem mee mogen doen in de competitie in Nijmegen. Het district zegt dat dit te
maken heeft met afstand. Johan geeft aan dat er bezwaren zijn gemaakt door diverse
teams bij het district tegen de komst van de teams uit Arnhem.
Trudi vindt dat BV Kaketoe ’80 een standpunt in moet nemen jegens het district dat
teams uit Arnhem toegelaten moeten kunnen worden aan de competitie in Nijmegen.
Johan gaat navragen wat de exacte reden hiervan is bij Jan Nabuurs en Daan Ockers.
De BV Kaketoe ’80 neemt het standpunt in dat iedereen kan spelen dus ook de teams
uit Arnhem. Het bestuur gaat zich hiervoor inzetten op verzoek van de leden.
3) Richard en Trudi hebben besloten om de lakens te gaan vervangen. Dutch Primer van
A1 biljarts.
Chris van Oefelt:
Chris vraagt of de vereniging zelf setjes biljartballen gaat aanschaffen. De vraag is hoe dit
momenteel in zijn werk gaat. Cafè De Kaketoe heeft tot op heden altijd gezorgd voor de
ballen als teams zelf ballen willen kopen dan mag dat. Het voorstel is de teamleiders te vragen
zelf ballen te kopen, indien teams dat niet willen doen kunnen de ballen gepakt worden van
De Kaketoe.
Voorstel van Trudie is dat het bestuur in totaal twee setjes driebanden en twee setjes libre
ballen aanschaft, en dat de ballen doorgeschoven worden.
Johan geeft aan dat het bestuur dat nog gaat overleggen, en het wordt een jaar doorgeschoven.
Dit klopt niet, er is al een mail uit van Johan.
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Erwin geeft aan dat als er teams zijn die een setje ballen aanschaffen dat ze dit aangeven aan
Trudi, zodat er minder ballen gekocht moeten worden.
Marian van Oostveen:
Is het een goed plan om de ALV te verplaatsen voor de huishoudelijke vergadering van het
district? Johan geeft aan dat dit wel een mogelijkheid is (dit is dan voor 30 april). Het bestuur
zal dit overleggen.
15.Sluiting.
Johan sluit de vergadering, bedankt voor jullie aanwezigheid.
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