Notulen jaarvergadering van 27-6-2019.


Evaluatie team indelingen seizoen 2018/2019
Rob neemt het openingswoord en geeft aan wie zie heeft afgemeld (ondertussen wordt
de presentielijst afgetekend)
Rob benoemt de prestaties van de teams en persoonlijke uitslagen, feliciteert en
bedankt alle leden voor de geleverde inzet van het afgelopen seizoen.
Daar Ton Doensen de organisator is van de clubkampioenschappen en het bandstoot
toernooi neemt hij nu het woord voor de volgende twee agenda punten.
Ad Janssen geeft aan dat de recepties van de middag competities slecht tot niet worden
bezocht door leden van het Beertje en verzoekt de in de toekomst te verbeteren.
Ton geeft aan dat de recepties van de middag competitie mogelijk in de toekomst
worden samengevoegd met die van de avond, zodat ze ook beter worden bezocht.



Evaluatie clubkampioenschappen nieuwe stijl
Ton evalueert de clubkampioenschappen en feliciteert de winnaars. We zullen later dit
seizoen nog beslissen wat de opzet zal zijn wat we volgend jaar zal zijn.



Bandstoot toernooi
Ton geeft aan dat het toernooi wederom goed bezet is. Contributie voor dit jaar is Euro
1,50 per wedstrijd (Deelnemers aan de Poule met een extra wedstrijd, ontvangen ook
een extra consumptie bon) + Euro 10,00 voor poedelprijs.
Graag de eerste wedstrijd de contributie betalen aan de team leider of overmaken naar
het volgende rekening nummer:
Biljartvereniging ’t Beertje
Onder vermelding van: Bijdrage Bandstoot toernooi 2019
Banknr. NL92RABO 0122 1834 79
Dit jaar zullen de eerste vier in de Poule zich plaatsen voor de volgende ronde, in
tegenstelling tot andere jaren, waar zich de eerste twee zich plaatste voor de kwart
finales.
Ton verwijst verder naar de site van ’t Beertje voor de reglementen van het bandstoot
toernooi.
Maurice Snellen vraagt nog of we volgende jaar eerst het bandstoot toernooi kunnen
spelen en dan de Clubkampioenschappen.

Ton geeft aan dat dit lastig zal zijn, daar de jaarlijkse toernooien (3 stuks) in overleg
met de WBB zijn vastgelegd en wij hier niet zomaar van kunnen afwijken.


Contributie komend seizoen / Toelichting jaarrekening
Mark geeft aan dat we er als vereniging financieel goed voorstaan.
Dit jaar wordt boekjaar van de contributie aangepast, dat betekent de betaalde
contributie vanaf nu geldt van juli t/m juli. (leden krijgen dus een half jaar cadeau,
behalve nieuwe leden)
Contributie voor 2019/2020 blijft Euro 40,00 per jaar.
Jacques vraagt nog hoe het met de lotto inkomsten zit. Mark geeft aan dat er in de
weken dat er wordt gebiljart, 1 blad wordt ingevuld.
Kas controle is afgelopen jaar door Peter van Dongen en Henk Stokbroeks uitgevoerd
en akkoord bevonden.
Volgend jaar zal de kascontrole worden uitgevoerd door Henk Stokbroeks en Jo van
Goor.



Korte samenvatting werkvergadering WBB van 8 mei jl.
Mark heeft op 8 mei de werkvergadering van de WBB bezocht en kan het volgende
melden:
-



Voorstel is om in de toekomst geldprijzen weg te geven voor de winnende teams
en persoonlijke biljarters i.p.v. bonnen
Er wordt beken wat de opzet in de toekomst zal zijn van de competitie. Mogelijk
hetzelfde als de beker. Wij als Beertje geven aan dat we dit (beker opzet) eerst in
de B klasse willen uittesten en als het bevalt eventueel ook invoeren in de A
klasse.
Wederom voorgesteld om automatische Promotie / degradatie van kampioenen en
laatste in de competities door te voeren. Dit wordt echter categorisch geweigerd
door het merendeel van de WBB leden.
Op 8 augustus vindt de Bondsvergadering plaats om 20:00 uur bij de Hook.

Stemming nieuwe leden
Jan Hendriks en Richard Jongen zijn unaniem bij handopsteken aangenomen als
nieuwe leden van het Beertje.
Team indeling 2019/2020
Beertje 1: Jacques Willems, Sep Hamaekers, Mano Hertogs, Jan Sieben
Beertje 2: Jean Doeze, Jo van Goor, Poelie Schaefer, Rob Koudijs, Harrie Coumans
Beertje 3: Min The en Nguyen, Maico Steinenbach, Maurice Snellen, Richard Jongen

Beertje 4: Moendi Meinhardt, Patrick van Dijk, Amundo Marks, Jos Joosten
Beertje 5: Thijs Hamaekers, Carlito Vaessen, Frans van Katwijk, Perry Gotzen
Beertje 6: Mark Bergmans, Jeroen van Zegveld, Pier van Dongen, Henk Stokbroeks,
Pierre Jacobs
Beertje 7: Jo van Goor, Wim Ahsman, Ber Geelen
Beertje 8: Ton Doensen, Ad Janssen, Frans Oudenaarden
Reserves: Pierre Stroeks, Bianca Slenders, Robin Neygh van Lier, Wim Vogel, Jan
Hendriks (middag)


Feest(avond) einde seizoen 2019/2020
Volgend jaar willen we weer een feestavond organiseren, wij (bestuur) vragen om
ideeën wat we kunnen doen.
Enkele voorstellen tijdens de vergadering:
-

Kleiduiven schieten
Pandoer (Asten)
Met de bus ergens naar toe…
Forelvissen met BBQ

Verzoek aan de teamcaptains om nog ideeën aan te dragen na feedback vanuit het team.


Rondvraag

Ton Doensen: Herinnert het bestuur eraan om ook nog wat voor Jacques Schroeten te
doen i.v.m. ziekte
Maurice vraagt als hij nu reserve is of er wordt gerouleerd. Er wordt gerouleerd!
Extra:
Door het ongelofelijke trieste nieuws, dat onze Voorzitter Rob Souts ons is ontvallen, bestaat
het bestuur momenteel uit twee personen (Mark Bergmans, penningmeester, Sep Hamaekers,
Secretaris). Dit willen we voorlopig zo laten.
Wij zijn dus nu op zoek naar een nieuwe voorzitter, mocht jij je geroepen voelen, laat dit dan
even weten aan het bestuur.
In de winter willen we een extra vergadering inlassen met o.a. de volgende agenda punten:
-

Bekend making nieuwe voorzitter
Evaluatie eerste seizoen helft
Bekent maken wat we op de feest (avond) gaan doen.

Als jullie nog agenda punten hebben die we dan ook moeten bespreken, laat dit dan tijdig
weten aan het bestuur.

