Secretaris: Albert van Rooijen
Passage 12 2741 GN Waddinxveen
Tel. 0182-635826

Algemene Ledenvergadering d.d. 6 februari 2017.
Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 6 februari 2017 plaats: Anne Frankcentrum
Aanvang: 9.30 uur
Aanwezig: 44 spelende leden en 5 bestuursleden.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
De voorzitter vraagt 1 minuut stilte voor twee overleden leden, te weten G. Kerver oud lid en J.v.Klaveren.
De voorzitter kijkt terug op een geslaagd jaar 2016 en maakt melding van het organiseren door het bestuur
van een clubsponsortoernooi. De organisatie is nog niet rond maar de datum van 7 april staat vast.
2. Ingekomen en verzonden stukken.
Er is een mededeling binnengekomen dat onze donateur Henny Kortland is getroffen door een hartaanval.
Hij is gedotterd en ligt in het ziekenhuis. Verder geen ingekomen en verzonden stukken.
3. Notulen vorige jaarvergadering van 8 februari 2016.
Er waren geen op- en of aanmerkingen.
4. Jaarverslag secretaris 2015.
De secretaris geeft een korte samenvatting van alle activiteiten van onze club, er waren verder geen vragen
of opmerkingen over. Er werden plaquettes uitgereikt aan leden die 20 jaar lid zijn van onze club te weten
Hans Ponsioen, Albert v. Rooijen, Gerard Rijnsburger en Bert Verlaan.
5. Jaarverslag penningmeester 2016-2017.
De penningmeester geeft aan dat de vereniging er financieel goed voorstaat met een gunstig resultaat.
Aan de kostenkant is een klein negatief resultaat voor het Alborewa toernooi en het sponsortoernooi.
De opbrengst van de Lotto is iets naar beneden gegaan.
De elektronische scoreborden zijn vervangen, de oude borden mocht onze club houden en zijn verkocht
en van de 3 nieuwe borden is er één voor rekening van ons en de andere voor rekening van Palet Welzijn.
6. Jaarverslag kascommissie 2016-2017.
Jan Clarenbeek verklaart namens de kascommissie dat de inkomsten en uitgaven goed zijn verlopen.
De kascommissie ( Jan Clarenbeek en Cor Luijbregts) hebben de stukken op 27 januari gecontroleerd
en heeft de stukken in orde bevonden en dankt de penningmeester voor z’n werk.
7. Verkiezing kascommissie 2017-2018.
Jan Clarenbeek treedt af. De nieuwe kascommissieleden zijn Cor Luijbregts en Ton Onderwater.
Reserve lid is Joop van Veen.
8. Bestuursverkiezing 2016-2017.
Nico de Frankrijker treedt af als bestuurslid, hij wordt bedankt en krijgt een flesje namens het bestuur.
Bij de secretaris zijn geen tegenkandidaten binnengekomen, derhalve is Jan Willem Knoppers de enige
kandidaat als voorzitter, hij wordt met hoofdelijke stemming gekozen als voorzitter.

9. Bespreking competitie 2016-2017.
Hans Ponsioen geeft aan dat alles goed verloopt. Er zijn af en toe wat afmeldingen meestal per mail.
Graag afmelden een dag van te voren en niet op de wedstrijddag zelf, dit voorkomt nogal wat moeilijkheden bij het verloop van de wedstrijden. Er zijn 943 wedstrijden gespeeld in 89 dagen dat is zo’n 10
wedstrijden per speeldag.
Het ALBOREWA toernooi staat nog niet vast i.v.m. overlijden van de wedstrijdleider uit Alphen a.d. Rijn.
10. Bespreking competitie tweekampen en meerkamp met ALBOREWA.
Wim van Vliet geeft aan dat het buitengebeuren over het algemeen goed verloopt, er zijn wel veel
afzeggingen maar er zijn voldoende reservespelers.
Het Alborewa toernooi zal 11 of 12 april plaats vinden, er volgt nog een mededeling op het bord.
11.

Rondvraag en sluiting.
Kees Klein vraagt of er belangstelling is om te kijken of het mogelijk bij voldoende deelname
om op zaterdag de zaal open te stellen. Hiervoor blijkt onvoldoende belangstelling.
Jan v. Berkesteijn geeft aan dat, als hij voor de wedstrijden de biljarts helpt schoonmaken, er spelers
zijn die nog voordat de biljarts schoon zijn al gaan spelen en niet even meehelpen. Iedereen is
verantwoordelijk voor zijn eigen schoonmaakbeurt en zal bij verzuim voor een vervanger zorgen.
Maarten Koetsier vraagt of er nog een vervangend bestuurslid komt voor Nico de Frankrijker.
De voorzitter stelt dat er geen bestuurslid wordt toegevoegd en dat zal worden gestreefd naar een bestuur
van 5 leden.
Dirk Blom vraag of het bovenraampje boven de nooddeur dicht kan i.v.m. hinder van zonlicht.
Het bestuur zal zoeken naar een oplossing.
André Disseldorp vindt het onzin dat de horloges af moeten tijdens het biljarten. Deze maatregel is
er voor bedoeld dat de houten gelakte randen niet worden beschadigd!!
Een proefjaar met horloge spelen wordt niet aangenomen.
Jan Willem Knoppers is aangesproken door Irma dat het gebruik van alcoholische dranken niet
uit de hand loopt en verzoekt aan de leden dit binnen de perken te houden. Het blijft echter wel de
verantwoording van de barbezetting zelf.

Voorzitter: J.W. Knoppers
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