Notulen Algemene Ledenvergadering 2018
Donderdag 7 mei 2018 - BiljartCafé De Kaketoe

Datum

: 7 mei 2018

Tijd: 20.00

Aanwezig

: Johan van den Hof, Coen van Gestel, Daniel Ockers, Simone Basten,
Micha van Bochem, Jan Duynhoven, Rinus de Haan, Erwin vd
Hoogen, Rik Hooghof, Trudi Hoogveld, Raoul Hulzink, Anja Jansen,
Marco Jansen, Wilja Koopmanschap, Hans Lammerts, Stan
Meeuwsen, Chris van Oeffelt, Johan Poelen, Berry Soesan, Martien vd
Spoel, Inge Veltmans, Patricia Voeten, Mark Vollaard, Richard van
Voorst, Guido Meussen

Afwezig
met KG

: Hans Berendsen, Rikie Samson, Marjan van Oostveen, Marleen
Spronk, Marcel Keurentjes, Ruud Willemsen, Kees Selten, Dorien
Stapelbroek,

Afwezig
: Ruth vd Bogaard, Rini Hofman, Henk Janssen, Florian Kamphuis, J.P.
zonder KG
Kregting, Jeanette Riemslag, Willy Roelofs, Dick Rouw, Mahmut Senol,
Mehmet Senol, Peter Tils, Bert Vorstenbosch, Carel Warringa, Theo
Willems
Locatie

: Biljartcafe de Kaketoe

Notulist

: Daniel Ockers

1. Opening door voorzitter:
Johan heet de nieuwe leden welkom en zwaait wat leden uit (zie punt 7).
2. Mededelingen door voorzitter:
Kees Selten ligt in het ziekenhuis. Hij is al een stuk opgeknapt, maar heeft nog
een redelijke weg te gaan. Bezoeken kan! Radboud Route 485, kamer 8. Hij is
mobiel bereikbaar.
Johan geeft aan dat hij dubbele petten draagt, omdat hij voorzitter is en ook bij
het district werkzaam is en vraagt of hier bezwaar tegen is. Anja geeft aan dat
Johan uit moet kijken dat hij hier niet mee in de problemen komt. Hier is Johan
zich van bewust.
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De Pique zal niet meer fysiek verschijnen, maar slechts te vinden zijn op de
website van het district. BiljartPoint blijft gedurende het jaar leidend!
PK blijft zoals het is zonder intervallen. Bij lage opkomst zal er voortaan
samengewerkt worden met andere districten. Per district houd je wel de
gebruikelijke afgevaardigden. Verdere afspraken staan in de Pique (pag. 73).
Het bestuur van district Nijmegen gaat kijken of er meer playoffs gespeeld kunnen
gaan worden om het spannender te maken. Erwin vindt dat playoffs spelen voor
klassen waarin maar 1 poule is geen goede zaak. De nummer 1 moet dan nog
een keer spelen om eerste te worden. De meningen zijn verdeeld. Playoffs spelen
maakt de competitie voor de nrs 2 t/m 4 namelijk wel weer spannender.
Iedere vereniging en ieder clublokaal krijgt in augustus een mail met een enquête
over hoe de teamfinals gehouden moeten gaan worden. Er waren ook dit jaar
veel klachten. Trudi geeft aan dat het een lokaalkwestie is. Johan is van mening
dat het meer bij de verenigingen hoort. Bij de jaarafsluiting in december horen we
meer.
Bij de C4 spelen we nu drie- en viertallen. Het zullen door te weinig animo
waarschijnlijk alleen teams met drietallen worden. Er zijn teveel dubbelpartijen.
Men is het daarmee eens.
De competitie start op maandag 27 augustus. De eerste week is een
reserveweek om alvast wedstrijden vooruit te spelen.
3. Ingekomen stukken: door Daniel
Stan Meeuwsen wil graag weten hoe de PK’s volgend jaar gespeeld worden. Met
vast aantal caramboles of met intervallen?
PK blijft zoals het is zonder intervallen.
Walter Janssen wil weten of er met gilletjes gespeeld mag worden? Mag er
überhaupt afgeweken worden van het standaard tenue?
Volgens de regels mag het wel, maar binnen de club is er geen draagvlak voor.
Daniel Ockers wil weten of er draagvlak is om de teamfinals weer aan de
verenigingen terug te geven.
Besproken bij punt 2.
4. Notulen ALV 2017: door Daniel
De notulen van afgelopen jaar zijn gezonden samen met de uitnodiging. Zijn er
vragen of opmerkingen?
Er zou wat gedaan worden aan leden die niet op komen dagen bij de ALV zonder
afmelding. Wat is hiermee gedaan? Antwoord bestuur: boetes geen goed idee.
Opkomst is groot genoeg.
5. Verslag Kascontrolecommissie: door Anja en Hans (Reserve Raoul)
De kas is gecontroleerd en goed bevonden.
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6. Verslag Penningmeester: door Coen
Zie bijlage.
7. Verslag Secretaris: door Daniel
Rikie Samson, Bert Vorstenbosch, Marjan van Oostveen, Ruth van den
Boogaard, Henk Janssen, Carel Warringa en Florian Kamphuis zeggen hun
lidmaatschap op.
Guido Meeussen, Tess van Voorst, Walter Janssen, Tom Temmink en Willy
Roelofs zijn de nieuwe leden.
Het ledenbestand blijft dus redelijk gelijk.
8. Arbitrage: door Johan
Arbitrage verloopt goed. Johan wil de organisatie ervan overdragen aan een
ander en vraagt wie dat wil. Het wordt doodstil…Simone en Rik willen het
uiteindelijk op zich nemen.
9. Huldigingen Kampioenen: door Coen
Ruudje is Districtskampioen en Gewestelijk kampioen driebanden hoofdklasse
geworden en was 4e op het NK.
Erwin is Districtskampioen en Gewestelijk kampioen bandstoten 2e klasse
geworden en gaat nog NK spelen in Losser op 11-13 mei.
Micha werd nationaal kampioen bandstoten groot 1e klasse.
Chris wordt gehuldigd voor zijn verdiensten voor de club. Dik verdiend applaus
volgt.
Rik wordt in het zonnetje gezet voor zijn ijzersterke jaar. Alweer directe promotie.
Nu voor de 2e klasse driebanden.
10. PAUZE:
Tijdens de pauze is er gelegenheid tot inschrijven PK bij Coen.
Kosten € 8,00 per deelname.
11. Teamindeling competitie: door Johan
Er is een nieuw team voor de kadercompetitie bestaande uit Marco en de nieuwe
leden Tom Temmink en Walter Janssen. Dit is een nationale competitie, dus niet
op districtsniveau.
Er komt ook een nieuw team in de A-klasse bestaande uit Jean-Paul, Ruudje,
Theo en Daniel.
Koppelcompetitie stopt.
Door deze wijzigingen krijgt ieder team een ander nummer.
Verder geen belangrijke wijzigingen.
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12. Bestuur: door Johan
Geen bijzonderheden.
13. Clubkampioenschappen: door Johan
Deze zullen worden gehouden op 26 augustus. Ook dit jaar stelt de vereniging
een bedrag beschikbaar van € 200,00
14. Commissies: door Johan
Kascommissie: Anja treedt af. Richard neemt het stokje over (ja, Richard, je leest
het goed). Raoul blijft reserve.
Ziekenbezoekcommissie: is reeds afgeschaft (jammer, Kees!).
Feestcommissie komt snel bijeen voor 40-jarig bestaan in 2020. Er is al een idee
om een NK te organiseren. Men is enthousiast.
15. Rondvraag: door Johan
Erwin vraagt hoe het zit het moyenne dat telt voor een PK.
Het hoogste moyenne van PK of eindmoyenne competitie 2017/2018 geldt voor
komend seizoen. Heb je in de eerste helft van seizoen 2018/2019 nog geen PK
gespeeld en word je herzien halverwege de competitie dan kan het zijn dat je in
een hogere klasse wordt ingedeeld als je boven de 10%/20% speelt.
Erwin geeft aan dat in de lagere klassen de spelers zelf moeten arbitreren.
Moeten die dan niet vrijgesteld worden van andere verplichtingen aangaande
arbitrage?
Johan geeft aan dat daarnaar gekeken gaat worden.
Wat is de status van Henk Derksen vraagt Marco.
Henk weet niet zeker of zijn gezondheid goed genoeg is. Hij kan later altijd
toegevoegd worden.
Jan geeft aan weinig vertrouwen te hebben in de organisatie van de PK.
Coen, Chris en Jan Francissen gaan Jos Thissen meer ondersteunen met de
organisatie van de PK’s, dus de fouten die gemaakt zijn zullen hopelijk niet meer
voorkomen.
16. Sluiting van de vergadering. door Johan
Johan sluit de vergadering. Bedankt voor jullie aanwezigheid.
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