NOTULEN JAARVERGADERING B.V. DE OPKOMST 23 MEI 2019
SEIZOEN 2018-2019
Aanwezig leden:
Jan Aker
Rinus Ankersmit
Agaath Bot
Carlo Bot
Hans Dudink
Wilma van Eerden

Anton Haakman
Jan Haakman
Kees Haakman
Siem Haakman
Paul den Hollander
Aad Laan

Jan Laan
Wim Mosman
Gerrit Mulder
Dick Neefjes
Peter Ootes
Nico Schoutsen

Rien Stokkermans
Simone Stroet
Irene van Vliet
Martijn Weel
Nico Weel

Overige aanwezigen:
Hilly Neefjes

Nico Dudink

Afwezig:
Arie Jong

Gerard Weel

Miquel de Wit

1. Opening vergadering door voorzitter
Voorzitter Simone Stroet opent de vergadering en heet alle
aanwezigen welkom.
Aan begin van vergadering wordt eerst 1 minuut stilte gehouden voor
Sjaak Jong die dit seizoen is overleden.
Simone bedankt iedereen voor de inzet dit seizoen.

2. Notulen van de secretaris
Geen vragen en/of opmerkingen hierover van de leden.

3. Jaarverslag van de secretaris
Geen vragen en/of opmerkingen hierover van de leden.

4. Huishoudelijk reglement
Voorgesteld Huishoudelijk reglement (HHR) wordt met instemming
van alle aanwezige leden met ingang van 14 mei 2019 het HHR van BV
de Opkomst.
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5. Jaarverslag van de penningmeester
Hier is geen uitdraai van op papier, maar penningmeester Anton geeft
mondeling het verslag in het kort.
Inkomsten 2018-2019:
€ 3.056
Uitgaven 2018-2019:
€ 2.810
Saldo 2018-2019:
€ 246 positief!
Toelichting: het positieve saldo is voornamelijk te danken aan Gerrit
en Irene. Die hebben namelijk met de loterijen (Finale bandstoten 2e
klasse en Onderdijker Kampioenschappen) in totaal € 600
binnengehaald.
Voor komend seizoen blijft contributie ongewijzigd.
Op de rekeningen van BV De Opkomst staat in totaal nog € 4.232, dus
we hebben ook nog genoeg reserves op dit moment.

6. Kascontrole
Kascontrole wordt gedaan tijdens finale partij om de Libre titel door
Jan Laan en Siem Haakman.
Voorzitter Simone vraagde of het allemaal klopte.
Voor volgend jaar meldt Irene zich vrijwillig aan voor de kascontrole.
Jan Laan was uittredend.
Volgend jaar zal de kascontrole dus gedaan worden door: Siem
Haakman en Irene van Vliet.

7. Finale om de Libre titel
Eindstand 1e periode libre: 1. Wim Mosman
2. Anton Haakman
3. Paul den Hollander

46 mp
44 mp
40 mp

Eindstand 2e periode libre: 1. Hans Dudink
2. Aad Laan
3. Carlo Bot

51,5 mp
43 mp
42,5 mp

De finale om Libre titel ging dus tussen Wim Mosman en Hans Dudink
Te maken caramboles, Wim 40 en Hans 41. Mede dankzij een serie
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van 8 in de 5e beurt was de stand halverwege na 10 beurten nog in het
voordeel van Wim: 21 om 8. Hans sloeg echter keihard terug en
maakte in 8 beurten tijd de benodigde 33 caramboles om op zijn
aantal van 41 te maken caramboles te komen. Wim maakte in deze 8
beurten slechts 11 caramboles. Na 18 beurten kon Hans dus als
winnaar aangewezen worden van deze finale om het
clubkampioenschap Libre.

8. Jaarverslag van de wedstrijdleider club
Anton begint meteen maar met de prijsuitreiking (zie volgend punt op
de agenda) en deelt daarna de diverse eindstanden rond.

9. Prijsuitreiking
Winnaar Libre (1e periode):

Wim Mosman

Winnaar Libre (2e periode):

Hans Dudink

Clubkampioen Bandstoten:

Paul den Hollander

Hoogste serie % bij het Libre:

Wim Mosman: 26 (76% van 34)

Hoogste serie % bij het Bandstoten: Carlo Bot: 18 (64% van 28)
Algemeen Clubkampioen:

Paul den Hollander (114,5 mp)

Libre Clubkampioen:

Hans Dudink

10. Jaarverslag van de wedstrijdleider PK en finales
Wim noemt een aantal hoogtepunten uit het jaarverslag.
Snertdag winnaar: Rinus Ankersmit
Onderdijker kampioenschap winnaar: Martijn Weel.
(bij laatste 4 zaten 3 leden van de Opkomst)
De finalisten aan een Districtsfinale (DF), Gewestelijke Finale (GF)
en/of Nationale finale (NK) die hiervoor een bloemetje ontvangen:
DF Libre 5e klasse: Jan Laan (3e), Jan wordt daarna Gewestelijke
Kampioen en eindigt bij het NK op de 2e plaats!
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DF Libre 3e klasse: Martijn Weel (3e), Wim Mosman (8e).
DF Bandstoten 5e klasse: Jan Aker (8e).
DF Bandstoten 3e klasse: Nico Weel (Districtskampioen!), Nico
Schoutsen (6e). Nico Weel eindigt bij GF op de 6e plaats.
DF Driebanden 1e klasse: Gerard Weel (7e).
Verder geen vragen en/of opmerkingen van de leden over dit
jaarverslag.

11. Bestuursverkiezingen
Geen

12. Huldigingen
Geen

13. Algemene biljartzaken
Anton bedankt nogmaals Gerrit Mulder en Irene van Vliet voor hun
inzet en organisatie van de loterij bij de PK finale bandstoten 4e klasse
en Onderdijker kampioenschap. Irene krijgt een bloemetje, Gerrit een
worst.
Ook Hilly Neefjes wordt bedankt voor haar inzet dit jaar als schrijfster
en Wilma voor het weer een jaar lang goed verzorgen van het
materiaal. Beide krijgen een bloemetje.
Voor de wedstrijdleider op clubavond heeft Nico Weel zich
aangemeld. Dit wordt goedgekeurd door alle aanwezige leden.
Nico Dudink wordt na een jaar afwezigheid weer lid van de club
volgende seizoen.
Voor komend seizoen zullen we de datums van de verschillende
perioden beter communiceren. Op het publicatiebord zal het schema
komen te hangen van de speelavonden met daarop wat we wanneer
spelen (libre periode 1, bandstoten, libre periode 2) en mocht hier een
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wijziging in komen, dan zullen we de leden hier zo spoedig mogelijk
over informeren.
Op de uitnodiging van deze vergadering stonden een aantal punten
van het bestuur aan de leden. Een paar hiervan worden besproken.
• Het op verzoek verhogen van te maken caramboles zal niet meer
gebeuren. Iedereen speelt het te maken caramboles zoals
berekend. Aan begin van het seizoen is dat het gemiddelde van
vorige seizoen (inzake libre: op basis van gespeeld gemiddelde
van periode 1 en 2 van vorige seizoen samen dus, inzake
bandstoten: op basis van gespeeld gemiddelde van vorige
seizoen). Voor libre periode 2 op basis van gespeelde
gemiddelde van periode 1.
• Vrij biljarten aan eind van de clubavond. Hiermee dient op tafel 1
en 2 gewacht te worden totdat daar de wedstrijden van de
clubavond klaar zijn. Als tafel 3 al klaar is en er zijn geen
wedstrijden van de clubavond meer, dan kan daar wel eventueel
al vrij gebiljart worden.
• Als je als teller begint en je weet van te voren al dat je geen hele
partij wilt/kan tellen en je halverwege dus afgelost wilt worden,
maar de schrijver aan tafel kan niet tellen, probeer dan alvast
voorafgaand aan de wedstrijd een teller te regelen om je
halverwege af te lossen.
Jan Aker wilt hierbij nog opmerken, dat hij geen hekel heeft aan
tellen, maar dat hij soms vergeet. Het is dan ook geen probleem
om Jan Aker hier aan te helpen herinneren als hij aan de beurt is
om te tellen.
Verder geen vragen en/of opmerkingen van de leden over punten
van het bestuur zoals vermeld op de uitnodiging.
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14. Rondvraag voor iedereen
Carolo – Hij en Agaath spelen de laatste jaren met veel plezier bij de
Opkomst. Hij heeft echter nog veel moeite met het feit dat hij zijn nivo
van weleer niet meer kan benaderen. Dat wekt soms nog wel eens
frustraties op. Maar het gaat de laatste tijd steeds beter. Hij bedankt
iedereen voor de gezelligheid.
Hilly Neefjes – Wil volgend seizoen weer graag schrijven.
Jan Aker – Verontschuldigt zich nog even voor het feit dat hij soms zo
in zijn spel op gaat, dat hij soms wild met zijn keu zwaait. Hij zal zich
volgend seizoen proberen te beheersen.
Rien Stokkermans – Vraagt zich af of een teller bij het biljart wel nodig
is. Bij de vorige 3 clubs waar hij speelde was er nooit een teller bij het
biljart. Het tellen werd ook gedaan door de schrijver aan tafel.
Dit wordt het bestuur als niet wenselijk beschouwd. We houden het
zoals het is. 1 schrijver aan tafel en 1 teller aan het biljart. Wel een
oproep aan de tellers aan het biljart: hou je focus bij het spel, probeer
je zo goed mogelijk op te stellen bij het biljart, maar probeer te
voorkomen dat je spelers (ook van het andere biljart) in weg staat.
Probeer ook als het even kan, niet tussen tafel 1 en 2 te gaan staan. .
En als het kan probeer ook het zicht van de speler die niet speelt, maar
op zijn stoel zit, niet te belemmeren. Ga in ieder geval niet (als teller)
aan de bar hangen of op een barkruk leunen.
Irene van Vliet – Bedankt haar team de Opkomst 2 voor dit jaar en
bedankt iedereen voor een mooi jaar. Begin volgend jaar zullen we
haar een tijdje moeten gaan missen, want dan heeft ze een operatie
gepland staan.
Hans Dudink – Bedankt iedereen voor belangstelling tijdens de libre
finale van vanavond. Verder wenst hij Nico Weel volgend seizoen veel
succes als wedstrijdleider club. Verder bedankt hij iedereen.
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Kees Haakman – Meldt dat hij volgend seizoen niet meer de bekers
voor het Snerttoernooi gaat sponsoren.
Gerrit Mulder – Vraagt zich nog af wie volgend jaar de uitslagen enz.
gaat invoeren in de computer. Anton antwoord daarop dat het
bestuur hierover nog in overleg gaat met Arie Jong.
Wilma van Eerden – Wil namens Miquel de Wit nog even melden dat
Miquel iedereen de groeten doet en dat hij komende seizoen even
geen lid meer zal zijn. Het valt nu even moeilijk te combineren met zijn
gezinsleven. Hij hoopt wellicht over 1 of 2 jaar weer terug te komen
als lid.
Anton Haakman – Dit was het eerste jaar dat hij als bestuurslid samen
met de nieuwkomers in het bestuur (Wim en Simone) werkte. Hij
meldt dat er enorme goede klik is en dat hij zijn waardering wil
uitspreken over wat Wim en Simone hebben gedaan in hun eerste jaar
in het bestuur van BV de Opkomst. Hij vraagt daarvoor applaus van de
leden, die de bestuursleden vervolgens dankbaar ontvangen.
Wim Mosman – Meld nog even waar de teams dit jaar geëindigd zijn.
De Opkomst 2 in de C4 op plaats 8. De Opkomst 3 ook in de C4 op
plaats 3. De Opkomst 1 in de C2 op plaats 2, wat helaas niet voldoende
was voor afvaardiging in de gewestfinale.
Verder meld hij nog dat hij sinds april is toegetreden tot het bestuur
van de KNBB West-Friesland.
Verder bedankt hij ook iedereen voor een mooi en sportief seizoen.
De overige aanwezige leden hadden geen vragen en/of opmerkingen
meer.

15. Rondje van de penningmeester
Anton kondigt rondje van de penningmeester aan.
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16. Sluiting vergadering
Simone bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de
vergadering.

Wim Mosman
Secretaris/Wedstrijdleider PK B.V. De Opkomst
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