Notulen Algemene Ledenvergadering District Groningen-Drenthe
21-4-2016
Aanwezig
10495 Centrum
10496 G.B.C.
10497 Harmonie
Groningen
10499 Metropole
10513 B.c. Spoorzicht
10608 Trianta
10609 B.C.D.

Afwezig
10616 Bellevue '66
10633 D.V.K.V. (m.k.g.)
11910 B.C. Eemsmond
110607 A.B.C. 1908
12467 Zuurdijk
13437 BC2000
12877 ZBV

10610 Emmen '65
10612 A.G. Swart
10613 Central
10614 Harmonie
Winschoten
10615 De Poedel
10617 W.B.C. '68
10624 B.B.C.
11333 B.C.M. '79

13016 D.B.C. Doezum
13053 O.B.V.
13493 Biljartschool
Freddy Davids
11812 A & O
12406 Glimmen
113639 B.c. Old Inn
14091 B.C. D.N.P.P.
15539 B.C. Valthermond
12047 De Zeven Wolden

12850 K.W.W.
12958 Mireslyra (m.k.g.)
14159 Het Groene
Laken(m.k.g.)
10618 De
Karambool(m.k.g.)

15394 Onder de
Toorn(m.k.g.)
15658 De Schaive Toorn
15684 B.V. De
Twee Oldambten
13198 B.C. Care(m.k.g.)

1. Opening
De voorzitter R. Veldhuis opent de vergadering. Hij heet de aanwezigen
hartelijk welkom. Hij wijst nog op een paar onjuistheden in de agenda.
Hij vraagt aan de vergadering of er leden zijn die er bezwaar tegen hebben
dat het huidige bestuur de vergadering afmaakt.
Niemand heeft bezwaar.
Hij vind het jammer dat de aftredende bestuursleden M. van der Laan en J.
Hannessen niet aanwezig zijn.
Hierna verwelkomt hij het aanwezige erelid C. Sluiter (B.C.M. ’79)
Daarna vraagt hij een minuut stilte voor de overleden biljarters :
2.

Bespreking ingekomen stukken/mededelingen bestuur.
Er is een ingekomen stuk van Egbert Veldkamp (BBC Beilen)
Die het lidmaatschap van zijn vereniging opzegt.
De voorzitter antwoord hierop dat dit bij de bond moet gebeuren.

3. Vaststellen notulen ALV 29-04-2015
Tekst goedgekeurd.
Opmerking van H. Ploeger dat bij punt 10 de C klassen niet veranderd zijn in
L klassen maar gewoon C klassen zijn gebleven, en bij rondvraag bij de vraag
van A. Hadderingh of het vademecum up to date is het nog niet up to dat is.
Verder worden de notulen goedgekeurd.
4. Jaarverslag secretariaat.
Jaarverslag is er niet i.v.m. ziekte van Henk Motshagen.

5. Financieel jaarverslag.
Het verslag word zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie. (L.Smit,(Metropool) en F. van Doorn (Centrum).
Namens de kascommissie deelt dhr. F. van Doorn mee dat het financiële
beleid is gecontroleerd en in orde is bevonden. Hierbij complimenteert
hij de penningmeester over de duidelijke manier van boekhouden.
Hij stelt voor om het bestuur decharge te verlenen.
Onder applaus van de vergadering word decharge verleent.
7. Benoeming nieuw lid kascommissie.
De kascommissie bestaat uit L. Smit (Metropool) en F van Doorn (Centrum)
reserve Dhr. C.J. Stigter(GBC).
Aftredend L Smit.
Nieuw benoemd C.J. Stigter(GBC)
Reserve Harmonie Gr.
8. Districtsbestuur.
Aftredend , niet herkiesbaar : R. Veldhuis ( voorzitter ) , H. Motshagen (
secretaris ) ,S. Wegter ( penningmeester ) D. J. Boltjes ( wedstrijdleider PK )
M. van der Laan ( ass wedstrijdleider ) , J. Hannessen ( arbitercoördinator )
Voorgesteld wordt door het bestuur : T. Harms ( voorzitter ) , P.B. Wollerich
( secretaris ) , U. Wilkens ( penningmeester ), B. Schonewille
( wedstrijdleider PK )
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn worden de voorgestelde leden onder
applaus benoemd.
9. Wedstrijdwezen PK.
Derk Boltjes heeft een nieuw schema gemaakt en uitgereikt, hij vraagt of er
nog aanmerkingen over zijn.
Die zijn er niet.
Klaas Siepel gaat samen met Bert Schonewille het wedstrijdwezen PK doen.

10. Wedstrijdwezen teams.
Harrie Ploeger deelt mee dat de inschrijvingen voor nieuwe teams voor
26-06-2016 bekend moeten zijn.
Verder vraagt hij of er bezwaar tegen is om de wisselbokalen af te schaffen
om dat dit te kostbaar word.
Niemand heeft bezwaar.
Verder deelt hij mede dat C3 heeft gespeeld met afwijkende moyenne omdat
er 3 C4 teams bij de poule in speelden.
Dan worden de kampioenen gehuldigd :
A-Klasse : BCM’79 1
B1 Klasse : WBC’68 1
B2 Klasse :De Poedel 1
C1 Klasse : Biljartschool Davids 4
C2 Klasse : De Harmonie Gr. 3
C3 Klasse : BC Old Inn 2
C4 Klasse :de Poedel 3(c4)
Dames : BCM’79

11. Arbitrage.
Verslag word zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.
12. Rondvraag.
Dhr. F van Doorn heeft vragen over C1 klasse
Harrie Ploeger antwoord dat alles in overleg met de teamleiders en het
bondsbureau is gebeurd.
Dhr. Oosten (Trianta) vraagt of er n.a.v. de nieuwsbrieven ook iets word
gedaan aan de kleding.
De voorzitter Roel Veldhuis antwoord dat dit een kwestie is dat door het
nieuwe bestuur zal worden afgehandeld.
Dhr. C Sluiter bedankt alle aftredende bestuursleden voor hun werk wat ze
gedaan hebben voor het district en wenst het nieuwe bestuur veel succes.
Derkje Bakker verteld dat de bestuursleden die afgetreden zijn op de
bestuursvergadering van 11-3-2016 in het zonnetje zijn gezet en een
afscheidscadeau hebben gekregen.
13. Sluiting.
Roel Veldhuis bedankt ieder bestuurslid en in het bijzonder Derk Boltjes
(Weet alles), Derkje Bakker (ondanks haar ziekte altijd klaar staan),
Harrie Ploeger (verschrikkelijk veel inzet ondanks zijn drukke baan en diverse
functies).
Daarna sluit hij de vergadering om 20.15 uur.

