Postadres: Harjan Hooijen Sterkenburg 27 3401 HS IJsselstein

Bankrelatie: Rabo Montfoort 13.46.89.402

Datum: maandag 29 mei2017
Plaats: V.v. Geinoord
Aanvangstijd: 20.30 uur
1. Opening door de voorzitter
Er wordt staand 1 minuut stilte in acht genomen voor de overledenen:
- Joop Kortland (BV De Vrienden) overleden op 21 december 2016
- Erik Klomp (BV Het Pikeetje) overleden op 23 december 2016
- Kees Langelaar (BV Rijnzicht) overleden op 23 januari 2017
- Hidde de Vries (BV Padoc en jarenlang bestuurslid WBB) overleden op 16 maart 2017
- Jan Veldhuysen (oud lid van BV Padoc) overleden op 1 mei 2017


Verenigingen afwezig met kennisgeving: BV HET PIKEETJE en BV POORTDIJK
Verenigingen afwezig zonder kennisgeving: DE PAPEGAAI , DE POEDEL ,
DE TREFFERS, HET FUST, HET HEICOP, HET KNOOPPUNT

2. Ingekomen stukken
 De verenigingen BV Rijnzicht, BV Vaartsche Rijn en BV R.C.N. zijn opgehouden te
bestaan en per 1 mei 2017 opgegaan in de nieuwe vereniging BV Nieuwegein.
 Vereniging BV Vianen speelt vanaf seizoen 2017-2018 haar wedstrijden bij R.C.N.
(onder eigen naam). Deze vereniging bestaat nog uit één driebanden team.
De overige leden zijn overgegaan naar een andere vereniging (in Vianen).
 BV Bar Bloemstede stopt met het lidmaatschap van de WBB. Zij konden geen team meer
op de been brengen.
 Hetzelfde geldt voor BV De Vrienden
3. Vaststelling van de notulen van de halfjaarvergadering gehouden op 6 januari 2017 bij
BV Spoorzicht (Café Vallen te Vleuten)
De notulen worden door de vergadering zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Omzetting lidmaatschap De Biezen in definitief lidmaatschap
De vergadering stemt in met het (definitieve) lidmaatschap van De Biezen.
5. Motie van BV Padoc inzake loting voor de bekercompetitie
BV Padoc wilde het tijdens de halfjaarvergadering ingebrachte punt tijdens de ALV in
stemming gebracht hebben. Dat is gebeurd. Resultaat: de vergadering heeft (met uitzondering
van BV Padoc) tegen het voorstel gestemd en het is daarmee verworpen.
6. Mededeling m.b.t. aanpassing reglementen (huishoudelijk- en wedstrijdreglement)
Arjan Swinkels heeft zich vol overgave gestort op een herziening van de tekst van deze
reglementen. Het bestuur dankt Arjan hiervoor hartelijk en zal in de halfjaarvergadering van
januari 2018 een wijzigingsvoorstel aan de vergadering voorleggen.
7. Jaarverslag secretarissen (wedstrijd en algemeen)
• Harjan geeft een overzicht van het afgelopen seizoen en een vooruitblik op het komende
seizoen.
• Hierin o.m. invloed van extra bonuspunt op verloop van de competitie.
Uitwerking van Jac van Bommel ligt ter inzage. (waarvoor dank aan Jac van Bommel).
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8. Financiële zaken
De penningmeester heeft geen bijzonderheden te melden.
9. Verslag kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie (bestaande uit Sjaak Voorhout en Ton van de Heuvel) heeft de kas
(en de bijbehorende documenten) gecontroleerd en akkoord bevonden.
10. Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie
Er worden nieuwe leden voor de kascontrolecommissie gevraagd.
Hans van der Weiden en Stephan van Hees stellen zich hiervoor beschikbaar
11. Bestuursverkiezing.
Aftredend volgens schema (art 15 van het huishoudelijk reglement van de WBB):
Cok Kortekaas(voorzitter) , Harjan Hooijen(wedstrijdsecretaris) en Gert Zweserijn(algemeen
bestuurslid). Zij zijn allen herkiesbaar.
De bovengenoemde functionarissen worden door de vergadering herkozen.
Aftredend (niet volgens schema) en niet herkiesbaar: Kees Fredriks (penningmeester).
Kees heeft de bereidheid uitgesproken de nieuwe penningmeester in te werken en tijdelijk de
honneurs waar te nemen.
Er hebben zich geen kandidaten voor de functie van penningmeester gemeld.
Toch zullen we een nieuwe penningmeester moeten kiezen want Kees Fredriks houdt er echt
mee op. Het bestuur verzoekt eenieder hierover na te denken. Mocht men willen weten welke
werkzaamheden er liggen en hoeveel tijd hiermee gemoeid is dan is Kees Fredriks bereid om
u hierover te informeren.
12. Uitreiking Spelersprijs en Aanmoedigingsprijs.
• De Aanmoedigingsprijs : De Bergerie i.v.m. de wijze waarop men de tegenslag van het
verliezen van de accommodatie heeft opgepakt. Middelen bijeen gesprokkeld om een biljart
aan te schaffen en op laten knappen. Ga zo door!!
• De Spelersprijs : Danny Ruytenburg van BV De Biezen. Hij heeft de hoogste procentuele
stijging van moyenne laten zien (38,51% stijging t.o.v. het aanvangsmoyenne)
Pauze
13. Competitie 2016-2017
De wedstrijdsecretaris vertelt in het kort over het seizoen 2016-2017 (kampioenen etc.).
Hij geeft ook aan dat de inhoud van de WBB-site komend seizoen extra aandacht gaat krijgen.
Dat wil overigens niet zeggen dat alles gegevens daarop zonder meer behouden blijven.
14. Competitie 2017-2018
De wedstrijdsecretaris geeft de status van de voorbereiding van de komende competitie weer .
Circa 50 leden minder. Competitie met 90 teams (6 minder).
Twee volwaardige drietallen poules (verschuiving van viertallen naar drietallen).
Startdatum competitie: 18 september 2017.
15. PK’s.
Dit punt wordt van de agenda geschrapt.
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16. Bekertoernooi 2016-2017 (finale bij Stadshof)
De gespeelde wedstrijden 21 mei 2017 (ook al in het jaarverslag genoemd):
Hoofdklasse
- De Bergerie 01-Vianen 01
= Vianen 01
Hoog libre
- Walzicht 01/R.C.N. 06
= R.C.N. 06
Laag libre
- Padoc 08/Het Knooppunt 01
= Padoc 08
Libre 3-tallen
- Rijnzicht 04/R.C.N. 07
= R.C.N. 07
DRB
- Walzicht 05/De Plaats 07
= Walzicht 05
17. Bekertoernooi 2017-2018 (finale bij PADOC)
Zondag 22 april 2018 finale
18. Overige zaken en commissies
Herman van ’t Riet doet namens de Jubileumcommissie kort verslag van het gehouden
Jubileumtoernooi.
De winnaars:
Lager libre:
Jan Mayenburg (BV Padoc)
Hoger libre:
Han van Maurik (BV Padoc)
Driebanden:
Alan Longmuir: (BV Nieuwegein)
19. Rondvraag
Er zijn vragen van:
BV De Biezen: Woord van dank aan bestuur.
BV Acquit:
Aandacht voor Jeugdbiljarten (staat inmiddels op de site)
BV De Plaats:
Opnieuw aandacht voor Belgisch systeem? Carnaval?
60 jarig bestaan (bijdrage voor Vrienden van het UMC)
BV De Dijketelg: nog geen antwoord op brief inzake lidmaatschap “slapende leden”.
20. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en wenst een ieder wel thuis.
Hij sluit om 22:15 uur de vergadering.
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