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Aanwezig waren 30 leden. Afgemeld hebben: Arie Langerak, Jan Megens, Willie van Erp, 
Hans Tolboom, Benny Martens, Kees Smits, Toon van Aar, Gerard Boeijen, Toon 
Willems. Zeven leden waren niet aanwezig en hebben zich niet afgemeld. 
___________________________________________________________________ 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Hij vraagt ook voor een minuut stilte voor diegene die ons zijn ontvallen. 

 

2. Aanpassing agenda/goedkeuring agenda 

Op de agenda is de kascontrole commissie toegevoegd. 

 

3. Goedkeuring verlag algemene ledenvergadering van 30-08-2021 

Het verslag wordt goed gekeurd. 

 

4. Ingekomen stukken/mededelingen 

Geen ingekomen stukken. 

 

Er worden foto’s gemaakt ter promotie van de K.B.O en het biljarten. 

Door Regio biljart wordt de bijdrage voor de competitie gehalveerd. Dit alleen voor het 

seizoen 2021-2022. 

Chris Roelands vraagt waarom dat is. 

Antwoord van de voorzitter: Dit komt omdat er vorig  jaar geen competitie is gespeeld, 

en de verenigingen maar de helft hoeven te betalen voor de spelers die competitie 

spelen. 

Doordat er verschillende beschadigingen zijn aan de biljarts stelt het bestuur voor om 

in het vervolg de horloges af te doen tijdens het biljarten, dit wordt door de leden 

aangenomen. 

Er wordt aan de teamleiders gevraagd of men tijdens de wedstrijden de tegenstander 

van drinken wil voorzien, eventueel door iemand anders.. 

29 April zijn de finale wedstrijden en de prijsuitreiking is gelijk met de feestmiddag. 

Deze is op 27 mei. 

De afdek platen op de plaats terugzetten, en niet op de biljarts leggen. 
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Wij gaan naar een nieuwe firma die de biljarts gaat onderhouden, Fleuren is hiermee 

gestopt. Van de twee offertes die wij hebben gehad leek ons dit de beste optie. 

 

5. Financiën/ledenbestand. 

Er zijn op dit moment 48 leden. 

Frans Megens heeft samen met Jan Noordeloos de kascontrole uitgevoerd en deze 

na een grondige bestudering goed bevonden. 

D penningmeester geeft een presentatie over de begroting voor de volgende jaren en 

komt tot de conclusie dat er binnen afzienbare jaren een contributieverhoging 

aankomt,  

dit is te wijten aan diverse inkomsten die wij niet meer krijgen, b.v. die van Alwin van 

Dijk. 

Er moet een nieuwe reserve kascommissie lid komen, Rini van Hoogstraaten meldt 

zich hiervoor aan, de volgende controle wordt door Frans Megens en Arnold v.d. Wiel 

verzorgd. 

Chris Roelands vraagt of hij bij de penningmeester de financiële boekhouding kan 

inzien. De voorzitter antwoord hierop dat dit zeker kan maar verteld erbij dat we daar 

voorzichtig mee moeten zijn, want we hebben een kascontrole commissie en die 

willen wij toch niet voor de voeten lopen. 

 

6. Aftredende en herkiesbare bestuursleden. 

De voorzitter en een bestuurslid treden af en zijn herkiesbaar. 

Ad en Gé worden weer met algemene stemmen herkozen. 

 

7. Competitie/onderlinge. 

Competitie en de onderlinge competitie zijn wat moeizamer verlopen, en dat komt 

door onder andere ziekte van de deelnemers. Prijsuitreiking van de onderlinge is 

gelijk met de feestmiddag. 

 

8. Onderhoud biljarts. 

Het onderhoud van de biljarts wordt voortaan verzorgt door Fransen Biljarts Routine. 

 

9. Activiteiten. 

29 april finalewedstrijden onderlinge competitie. 

27 mei spelletjes en feestmiddag met aansluitend koffietafel. 

 

10. Wat er zoal ter tafel komt.  

Vrijdags kunnen er munten gekocht worden. 

 

11. Rondvraag. 

Chris Roelands: kan er een adreslijst uitgereikt worden aan de leden? 
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Antwoord: Dit kan zeker maar dan allen de namen i.v.m. de wet op de privacy. 

 

Henk Manders: Bij ziekte is er niemand op bezoek geweest. 

Antwoord: De voorzitter legt uit hoe het precies werkt en dat de teamleider een 

fruitmand kan gaan brengen en de rekening hiervan bij de penningmeester kan 

indienen. 

 

12. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn inbreng. 

 

 

Namens het bestuur.  

Secretaris Cor van Wanrooij. 

 


