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Betreft: notulen algemene ledenvergadering B.B.C.    

Gehouden op 5 november 2018 bij het Koetshuis in Tricht. 

 
Opening:  voorzitter Anton opent de vergadering. Niemand heeft vragen of opmerking over de 
notulen. De zijn bij deze goedgekeurd. 

Afmeldingen van: De Tol, GBC 

Afwezig zonder kennisgeving:  

Ingekomen stukken: mail Burgmeester 

De Burgmeester heeft het verzoek ingediend om volgend seizoen in de 1e klasse kader te gaan 

spelen. Dit omdat het verschil in caramboles soms erg groot is en om de speelduur in te korten. Het 

voorstel is dat iemand die bijv. meer als 150 caramboles moet maken zelf kan kiezen of hij/zij kader 

of libre gaat spelen. 

Theo geeft aan dat het lastig wordt om hiervoor een gemiddelde te bepalen. Het bestuur geeft als 

optie om de speelduur te verkorten om het aantal caramboles in de 1e klasse te bepalen over 30 

beurten ipv 36. De Burgemeester vraagt om 1 jaar proef te draaien met het kader spelen. Besloten 

wordt om hierover in de vergadering van het voorjaar een beslissing te nemen. 

 

Financieel verslag: 

De penningmeester heeft cijfers opgesteld. Over de informatie heeft de vergadering geen vragen. De 
kascommissie geeft aan dat het overzichtelijk is opgesteld en heeft de boeken gecontroleerd en 
akkoord bevonden. De kascommissie stelt voor het bestuur te decharcheren. De vergadering volgt 
dit. 

Kascommissie: Dop van Schaik gaat uit de kascommissie / Doe Flinterman komt er bij 

Theo geeft aan dat er behoorlijk wat geld in kas is en vraagt de ledenvergadering hoe dit te 
spenderen. Enkele voorstellen: 
- feestavond geen eigen bijdrage 
- prijzengeld (bijv. kadobonnen) 
- poedelgeld afschaffen 

Het bestuur vraagt de leden hierover na te denken en met voorstellen te komen. 



 

Competitie + PK + beker 

Besproken onderwerpen: 

- het adres van d’n Hoek staat foutief vermeld in het boekje 

- het boekje was dit jaar te laat, volgend jaar moet deze voor aanvang van de competitie  

   verspreid zijn 

- de tabel met het aantal caramboles/punten stond dit jaar niet in het boekje, deze wordt volgend 

   jaar weer opgenomen 

 

Rondvraag 

Dop geeft aan dat nieuwe spelers na 2 en 4 wedstrijden worden herzien. Hij vraagt of het mogelijk is 

om vrijwillig zelf te verhogen. Dit moet dan voor 12.00 uur op zaterdag doorgegeven worden en geldt 

tot de 4e wedstijd. Dit wordt goed gekeurd voor volgend seizoen. 

Marcel Kardol geeft aan een brief gestuurd te hebben over het roken, deze is niet ontvangen door 

het bestuur. De vraag is of de biljartruimte rookvrij dient te zijn. Afgesproken wordt dat spelers die er 

een probleem mee hebben dat er gerookt wordt dit voor de wedstrijd aangeven waarbij dit in 

onderling overleg wordt opgelost. 

Er wordt voorgesteld om het geld wat over is te investeren om nieuwe (jeugd) leden te werven. Het 

bestuur vraagt de verenigingen met voorstellen te komen (geld/handjes).  

Theo van Boekel vraagt of het mogelijk is om de notulen op de BBC website te zetten. Dit is mogelijk 

en zal gedaan worden. 

 

Notulen opgemaakt te Ophemert, d.d. 15 november 2018. 

Met vriendelijke groet, 

 

Secretaris B.B.C. 

Ine van Kruijsbergen 

 


