Verslag jaarvergadering Regio Biljart Oss 4-3-2020.
Aanwezig:

Afwezig:
Locatie:
Tijdstip:
1.

Ad Verhagen (Voorzitter)
Jan Kersten (Secretaris)
Bert van Oss (Penningmeester)
Rini v Hoogstraten (Wedstrijdleider en Webmaster)
Theo van Dinther (Assistent Wedstrijdleider)
Cor van Wanrooij (PK)
Alle afgevaardigden met 15 teamleiders
Ongeveer 15 teamleiders
Kantine CITO
09:30 uur

Opening.
Voorzitter Ad Verhagen opent de vergadering.
Daarna vraagt hij om een ogenblik stilte voor de leden die ons het afgelopen jaar
ontvallen zijn.
De voorzitter spreekt de vergadering toe, en verteld hierbij dat het bestuur zeer
tevreden is over de inzet van iedereen het afgelopen jaar.
Hij spreekt hier zijn dank over uit.
De PK is heel goed verlopen mede door de inzet van Cor van Wanrooij.
Iedereen heeft zich aan de kledingvoorschriften gehouden.
De reglementen zijn besproken en iedereen heeft ze kunnen bekijken.
In de toekomst worden de reglementen om de 2 jaar bekeken, maar niet meer allemaal
tegelijk zodat ze om de 4 jaar worden nagezien.

2.

Controle getekende presentielijst.
Alle afgevaardigden zijn aanwezig.
Ongeveer de helft van het maximaal uitgenodigde aantal teamleiders is aanwezig.

3

Mededelingen en ingekomen stukken.
Geen ingekomen stukken.

4.

Vaststelling agenda.
Bij punt 7 toegevoegd punt 7a: Voorstel nieuwe kascommissie.
Bij punt 4 toegevoegd punt 4a: Inbreng voorstel Wim Vissers.
Punt 8 wordt: Begroting door de penningmeester over boekjaar 2019.

4a.

Brief van Wim Vissers.
Conclusies:
Piet Tilders gaat samen met Rini van Hoogstraten dit samen uitzoeken hoe we dat in
de toekomst wel of niet kunnen realiseren.

Piet wordt door Rini ingewerkt zodat hij de volgende competitie gaat verzorgen.
Rini kan het dan wat rustiger aandoen.
Samen gaan ze de mogelijkheden over het dubbelspelen en het voorstel van Wim
Vissers onderzoeken.
Het resultaat hiervan wordt dan besproken tijdens de volgende opstartvergadering.
De vergadering is er het mee eens.
5.

Goedkeuring verslag opstartvergadering 14-8-2019.
Verslag wordt goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

6.

Financieel verslag door de Penningmeester over 2017.
Om in de toekomst de kas veilig te stellen heeft de penningmeester het voorstel de
contributie te verhogen naar 10 euro.
Na enige toelichting door de voorzitter wordt dit door de vergadering goedgekeurd.

7.

Verslag kascommissie.
Opmerkingen:
De controle eerder laten plaatsvinden.
De commissie heeft ook gezien dat de verhoging van de contributie noodzakelijk is.
De kas is door de kascommissie goed bevonden. (Reek en Oss-Zuid)
Dank hiervoor aan de penningmeester.

7a.

Voorstel nieuwe kascommissie.
Nieuwe leden kascommissie: Oss-Zuid en Sacrament.
Reserve wordt Ussen.

8.

Begroting door de penningmeester.
De begroting wordt is al door de penningmeester behandeld, en door de vergadering
goed bevonden.

9.

Voorstel verhoging contributie.
Dit punt is reeds behandeld. (punt 6 en 7)

10.

Bestuursverkiezingen.
Ad Verhagen is aftredend en neemt afscheid van het bestuur.
Rini Hoogstraten is herkiesbaar.
Theo van Dinther is niet herkiesbaar maar wil wel naar de PK commissie.
Nieuw bestuursleden zijn Johann Wilkens en Piet Tilders.
De vergadering is het er unaniem mee eens.
Ad geeft zijn plaats over aan Johann.
Bert houdt een dankwoord voor Ad
Ook Theo wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet.

Er volgt hierop een hartelijk applaus door de vergadering.
Ook de voorzitter van Sacrament houdt een dankwoord.
Johann stelt zich voor aan de vergadering.
Daarna neemt hij het voorzitterschap over en gaat verder met de vergadering.
11.

Reglementen.
Schaijk:
Moet de bezoekende vereniging een copy meekrijgen van de wedstrijdresultaten?
Consumptiegebruik tijdens het tellen m.b.t. alcoholgebruik is geen goede woordkeuze.
Zal in het bestuur worden besproken.
Alle reglementen worden ingevoerd en goedgekeurd met uitzondering van het
wedstrijdreglement.
Het wedstrijdreglement wordt bij de komende opstartvergadering weer aan de
vergadering voorgelegd, met nog eventuele wijzigingen, om goedgekeurd te worden.

12.

Voorstellen bestuur RBO.
Er zijn geen voorstellen.

13.

Rondvraag.
Paulus Centrum:
Wil graag weten of de ondergrens van de A-klasse niet omlaag kan?
Dit zal in het bestuur worden besproken.
Lith:
Er zijn mensen die libre spelen terwijl ze eigenlijk moeten bandstoten.
Is dit geen competitievervalsing?
Dit zal in het bestuur worden besproken.

14.

Sluiting.
De nieuwe voorzitter dankt iedereen voor de goede inbreng en sluit hierbij de
vergadering.

Jan Kersten
Secretaris Regiobiljart Oss

