Notulen Algemene Ledenvergadering
Biljartvereniging JACOBSWOUDE
gehouden op 20 april 2016 te Woubrugge.

1. OPENING
Om 20.00 uur opent de voorzitter de Algemene Ledenvergadering (ALV) door een
ieder welkom te heten. De vergadering houdt 1 minuut stilte voor Klaus Hagler en Piet
van Luling die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

2. GOEDKEURING NOTULEN ALV d.d. 8 MEI 2015
De notulen worden onder dankzegging van de secretaris aangenomen en vastgesteld.

3. INGEZONDEN
BESTUUR

STUKKEN

EN

MEDEDELINGEN

VAN

HET

Ingezonden stukken:
De voorzitter deelt mede dat er kort voorafgaand aan de vergadering van Bernard
Kraan een brief ontvangen is inzake het kopen van programmaboekjes van
deelnemers aan de dagcompetitie, terwijl dat niet zo is voor de programmaboekjes van
de avondcompetitie. Het verzoek is de programmaboekjes voor de dagcompetitie ook
gratis ter beschikking te stellen.
Antwoord: Het bestuur zal deze vraag bespreken in de eerstvolgende
bestuursvergadering alvorens te kunnen reageren.
De presentielijst is getekend door 26 leden (inclusief de bestuursleden). Van 15 leden
is een bericht van verhindering ontvangen.
Mededelingen:
Het bestuur heeft geen mededelingen.

4. JAARVERSLAG SECRETARIS
Het jaarverslag van de secretaris is voorafgaand aan de vergadering beschikbaar
gesteld aan de aanwezige leden en er is geen behoefte aan een nadere toelichting.
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5. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
Het financiële jaarverslag is, inclusief de balans per 31 december 2015, alsmede de
begroting 2016, voorafgaand aan de vergadering door de penningmeester
beschikbaar gesteld aan de aanwezige leden en de stukken worden kort toegelicht.
De vergadering acht de toelichting van de penningsmeester voldoende en er is geen
behoefte tot het stellen van vragen.
De kascommissie, bestaande uit Jack Buitelaar en Jan Bulk, heeft de boekhouding
gecontroleerd en er zijn hierbij geen afwijkingen geconstateerd. De kascommissie
wenst nog wel op te merken zich op langere termijn zorgen te maken over het
ledenaantal.
De kascommissie voor het boekjaar 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 wordt
gevormd door:
 Jan Bulk (2e jaar)
 Graddy Borst (1e jaar)
 Hans Roos (reserve)
Aan het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.

6. JAARVERSLAG VAN DE WEDSTRIJDLEIDER
Het jaarverslag van de wedstrijdleider is voorafgaand aan de vergadering beschikbaar
gesteld aan de aanwezige leden en er is geen behoefte aan een nadere toelichting.
De wedstrijdleider geeft aan dat er in mei een vergadering ingepland wordt met de
Teamleiders om de teamindeling van de competitie 2016-2017 te bespreken.
Tevens een oproep aan de leden om zich aan te melden als schrijver bij de NK-dames
eind april/begin mei. Zowel op zaterdag als op zondag komen we nog schrijvers te kort.

7. PAUZE
Gezien de snelheid waarmee de vergaderpunten worden afgehandeld wordt in overleg
met de vergadering besloten geen pauze te houden.

8. SAMENSTELLING BESTUUR
Paul de Jong en Aad van Holstein treden af en zijn herkiesbaar. Beiden worden door
de vergadering herkozen.
Els van Tol treedt af en is niet herkiesbaar. Ferry van Stralen heeft zich voor de
opengevallen functie kandidaat gesteld. Ferry wordt met algemene instemming van
de vergadering benoemd.
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Het bestuur 2016 / 2017 wordt gevormd door:
 Voorzitter
 Secretaris
 Penningmeester
 Wedstrijdsecretaris
 Algemeen bestuurslid (onderhoud/schoonmaak)
 Algemeen bestuurslid (bar)
 Algemeen bestuurslid (recreanten)

: Paul de Jong
: Fred Pruis
: Aad van Holstein
: Ferry van Stralen
: Remi van Veen
: Jannie Roosemalen
: Leen Bregman

9. VRIJWILLIGERS
Eind december vorig jaar is er door het bestuur een brief gestuurd naar de leden,
waarin zorgen werden geuit over de bereidheid van leden om vrijwillig iets voor de
club te doen. Denk aan onderhouds- en barwerkzaamheden en tellen/schrijven bij
bijvoorbeeld finales. Tevens signaleerde het bestuur dat vrijwilligers meer en meer
werden gezien als personeel, i.p.v. dat er waardering was voor hun belangeloze inzet
t.b.v. de vereniging.
Er heeft een gesprek met Teamleiders plaatsgevonden waarin e.e.a. door het
bestuur is toegelicht en gesproken is over aandachtspunten en oplossingen. Zo is er
nu een ideeënbus, waar leden opmerkingen/suggesties/klachten in kunnen
deponeren zodat het bestuur hier mee aan de slag kan. Inmiddels kan het bestuur
melden dat zich meerdere leden gemeld hebben voor onderhouds- en
barwerkzaamheden.
Helaas is er nog wel een zorgpunt v.w.b. de barbezetting op de maandagavond. Tot
op heden is deze voor het komend seizoen nog niet ingevuld. Het bestuur doet een
oproep aan de leden om ook de barbezetting voor de maandagavond geregeld te
krijgen. Bob Buntsma (en Hans Roos valt hem bij) geeft aan dat er op de woensdagen donderdagmiddag leden zijn die best wel ééns in drie weken bardienst willen
draaien. De voorzitter roept deze leden op zich te melden bij Jannie Roosemalen. De
voorzitter benadrukt dat ook de barbezetting een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van alle leden is en dat het initiatief niet (alleen) bij het bestuur ligt.

10. UITREIKING SPELDEN LEDEN VAN VERDIENSTE
Het bestuur wil, indien van toepassing, jaarlijks leden die zich belangeloos gedurende
langere tijd inzetten of ingezet hebben voor de vereniging in het zonnetje zetten door
het uitreiken van een speld en oorkonde. Aan de volgende leden is de speld van
verdienste uitgereikt:
Aleid Ensink
: oud secretaris en coördinator clubavond
Huug van Lith
: inzet bij de nieuwbouw clubgebouw
Arie van't Wout
: inzet bij de nieuwbouw clubgebouw
Herman Roosemalen
: inzet bij de nieuwbouw clubgebouw
Wim de Bruin
: inzet bij de nieuwbouw clubgebouw
Dirk Brunt
: inzet bij de nieuwbouw clubgebouw
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Bertjan van Oostende
Els van Tol

: inzet bij de nieuwbouw clubgebouw
: penningmeester en wedstrijdleider

11. RONDVRAAG
Jan Bulk:
Maakt zich, zoals al vermeld bij punt 5, op langere termijn zorgen over het ledenaantal.
Kunnen er geen toernooien o.i.d. georganiseerd worden om mensen te interesseren
in de biljartsport en lid te worden van onze vereniging.
Antwoord: het bestuur heeft hier in een bestuursvergadering kort over gesproken en
wil met een structureel plan komen om ook het ledenaantal op langere termijn te
borgen. Als voorbeeld wordt een door Ferry van Stralen te organiseren 5-ball toernooi
genoemd.
Bob Buntsma:
Heeft geconstateerd dat er geen correspondentieadres op de website staat. In
voorkomende gevallen kan het handig zijn dat het bestuur snel over brieven/kaarten
beschikt, zodat adequaat actie ondernomen kan worden.
Antwoord: In overleg met de webmaster komt er een correspondentieadres op de
website te staan.
Aleid Ensink:
Vraagt zich af waarom het bestuur geen bloemstuk of kaart gestuurd heeft, n.a.v. het
overlijden van oud-voorzitter Piet van Luling.
Antwoord: Het bestuur heeft wel degelijk een bloemstuk gestuurd.

12. AFSLUITING
Om 20.38 uur dankt de voorzitter alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Pagina 4 van 4

