Postadres: Harjan Hooijen Sterkenburg 27 3401 HS IJsselstein

Bankrelatie: Rabo Montfoort 13.46.89.402

Datum: vrijdag 6 januari 2017
Plaats: BV Spoorzicht
Aanvangstijd: 20.30 uur
1. Opening door de voorzitter
 Afwezig van het bestuur: Kees Fredriks
 Verenigingen afwezig met kennisgeving: BV Bar Bloemstede, BV De Rooie Reigers,
BV De Vrienden, BV Het Knooppunt.
Verenigingen afwezig zonder kennisgeving: BV De Biezen, BV De Papegaai, BV
H.W.P.B., BV Het Fust, BV R.C.N.;
 Overledenen – Erik Klomp (45 jaar) van BV Het Pikeetje op 23 -12-2016.
Er wordt 1 minuut stilte in acht genomen voor de overledene.
2. Ingekomen stukken
 Brief van BV Padoc m.b.t. wijze van loten voor bekercompetitie (zie agendapunt 4)
3. Vaststelling van de notulen van de ALV gehouden op 30 mei 2016 bij BV B.C.H. 13
(Het Wapen van Harmelen)
De notulen worden door de vergadering zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Motie van BV Padoc inzake loting voor de bekercompetitie
 De secretaris legt allereerst uit hoe de loting voor de beker tot stand komt. Dit gebeurt
door (per competitie (beker hoofdklasse, beker libre hoog, beker libre laag etc.) alle
deelnemende teams in een Excel werkblad te zetten.(in een willekeurige volgorde). In de
kolom na de teamnaam wordt vervolgens een formule geplaatst (ASELECT). Excel
bepaalt door middel van deze formule achter elk deelnemend team een uniek getal.
Op basis van de op deze manier verkregen getallen worden de deelnemende teams
gesorteerd. Nadat dit is gebeurd wordt bepaald dat het team in Cel A1 speelt tegen het
team in Cel A2, het team in Cel A3 speelt tegen het team in Cel A4 etc.
Op die manier worden de wedstrijden bepaald zonder dat er door “de mens” wordt
ingegrepen. Een betrouwbaardere manier is nauwelijks denkbaar. Dat er wedstrijden
voorkomen waarbij twee teams van één vereniging betrokken zijn is zonder ingrijpen door
de mens niet te voorkomen. Het bestuur stelt de vergadering voor dit zo te laten om de
schijn van “beïnvloeding” op welke wijze dan ook te vermijden. Bij grote verenigingen
zoals Padoc (14 teams) is de kans groter dat dit voorkomt.
vanuit de vergadering worden diverse vragen gesteld en opmerkingen geplaatst:
BV Rijnzicht: hoeveel extra tijd is er gemoeid met meerdere keren ASELECT toepassen?
Antwoord: weinig tijd want Excel doet het werk)
Opmerking van BV Rustoord/Het Scheepje: We moeten er als vergadering voor waken dit
soort beslissingen te nemen want voordat je het weet wordt de finale alleen nog gespeeld
door grotere verenigingen (de biljartcentra).
Opmerking voorzitter: als er teams van dezelfde vereniging tegen elkaar spelen is er in
ieder geval één van die vereniging door.
Jac van Bommel had na twee pogingen geen dubbelen meer. Secretaris: dat kan maar het
kan ook langer duren. Tot op heden zijn er geen klachten over geweest.
Bergerie: spelen ze niet in de eerste ronde tegen elkaar dan is het wel in de tweede ronde.
Rijnzicht stelt dat het een bekercompetitie is voor teams en niet voor verenigingen. Het
zou een vorm van competitievervalsing zijn als je op de loting ingrijpt.
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BV Padoc: wil over dit onderwerp stemmen in de ALV van eind mei 2017.

5. Financiële zaken
 Geen punten te melden (penningmeester afwezig i.v.m. sterfgeval in de familie).
Geen problemen op financieel gebied.
6. Huldiging van de 25-, 40- , 50-, 55- en 60 jarige jubilarissen
Jubileumjaar Bondsnr Volledige naam
25
93328 Rob Jongepier
25
93315 Henk van 't Wout
25
91425 Sjaak Voorhout
25
93231 Ad van Rooijen
25
90624 Jos Domburg
25
93131 Hennie van Bruggen
25
93133 Aswin de Langen
25
93108 Bert de Rijk
25
93762 Marnix de Kruijf
40
91436 Lex Rosielle
40
92020 Piet Sluijs
40
93711 Bram Hart
40
90605 Nico Hoogenboom
40
90123 John Kragten
50
90603 Theo Spanenburg
50
90227 Klaas Snijder
55
91418 Herman Hoogeboom
55
92001 Bertus Booij
60
91429 Cees Kooijman

Lid van
Rustoord/Het Scheepje
Rustoord/Het Scheepje
De Plaats
Rijnzicht
De Dijketelg
Poortdijk
Poortdijk
Poortdijk
Padoc
De Plaats
De Treffers
Walzicht
De Dijketelg
BVM APOLLO
De Dijketelg
Padoc
De Plaats
De Treffers
De Plaats

Aanwezig
Niet aanwezig
Niet aanwezig
verhinderd ivm PK's
Niet aanwezig
Uitgereikt
verhinderd ivm werk
Niet aanwezig
Niet aanwezig
Uitgereikt
Uitgereikt
Niet aanwezig
Uitgereikt
Uitgereikt
Uitgereikt
Uitgereikt
Niet aanwezig
Uitgereikt
Uitgereikt
Uitgereikt

Na de uitreiking van de speldjes behorende bij het aantal jaren lid is er een foto gemaakt van de jubilarissen.

Pauze waarin foto van jubilarissen wordt gemaakt en een drankje wordt genuttigd.
7. De lopende Competitie

De Vrienden 01 (spelend in Libre drietallen, poule B) was genoodzaakt zich terug te
trekken uit de competitie. De Vrienden is een kleine vereniging (4 leden) en zij werden
geplaagd door langdurige ziekte van een lid en een lange vakantie van een ander lid.
De uitslagen van de (negen) speelrondes zijn uit de uitslag verwijderd. De persoonlijke
resultaten val alle spelers zijn gehandhaafd omdat anders een verkeerd beeld zou ontstaan
m.b.t. verhoging/verlaging van “nieuwe” spelers. We hopen De Vrienden 01 komend
seizoen wel weer terug te zien.
 De begintijd van de wedstrijden wordt volgend seizoen weer op 19:30 uur gezet
(mede op verzoek van Peter Faber van Vaartsche Rijn).
 Dubbelen: nog geen teams met meer dan drie dubbelpartijen. Houdt dat s.v.p. wel in de
gaten.
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8. Het bekertoernooi

Planning van het bekertoernooi is ook niet tot tevredenheid van de wedstrijdsecretaris.
Komend seizoen geen wedstrijden meer tussen Kerst en Oud-Nieuw.
Rondes niet zo dicht op elkaar. In de programmatuur van Biljartpoint zijn ook wat
onvolkomenheden ontdekt. Hier wordt aan gewerkt.
Stand wordt doorgenomen.
9. Rondvraag
 Acquit: frequentie nieuwsbrief is erg hoog.
Is inderdaad in het begin een probleem geweest. Wordt teruggebracht tot max. één per
week. (verhogingen en verlagingen moeten wel worden gemeld).
 Walzicht: WBB-site is niet meer actueel.
Hierop wordt zo snel mogelijk actie ondernomen. Overleg met Biljartpoint m.b.t. te
genereren rapportages.
 Dijketelg: bekeroverzicht is op de site niet meer te vinden. Heeft te maken met
opmerking van Walzicht.
 Herman van Riet: Jubileumtoernooi. Nabeurt is er niet. Loting op 13 januari 2017.
Vanaf de volgende ronde wordt er gesplitst in hoog en laag libre.
Uitleg over indeling in de volgende rondes.
Opening van de finale van het Jubileumtoernooi door wethouders van Sport van gemeente
Vianen.
Secretarissen en wedstrijdsecretaris ontvangen bericht over loting.
 Voorzitter: s.v.p. door handopsteking even aangeven wie er tevreden zijn met het zgn.
extra punt. De overgrote meerderheid blijkt hier tevreden over te zijn.

10. 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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