
 

 

Verslag opstartvergadering Regio Biljart Oss 14-08-2019. 
 

 

Aanwezig: ·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) 

  Afgevaardigden (zie presentielijst) 

 

Locatie: ·Kantine CITO 

Tijdstip:  9:30 uur  

 

1.  Opening. 

  

 Voorzitter Ad Verhagen opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 Vraagt om 1 minuut stilte voor ons ontvallen leden. 

  

2. Controle getekende presentielijst. 

  

 Oss Zuid zonder kennisgeving afwezig. 

 Alle andere afdelingen zijn vertegenwoordigd. 

   

3.  Mededelingen en ingekomen stukken. 

 

 Het voorstel om de PK bij Biljartpoint onder te brengen gaat niet door. 

  

 Een binnengekomen email uit Ravenstein wordt bij uitzondering  

kort toegelicht door Wim Vissers. 

 Het is de bedoeling dat alle communicatie via de afgevaardigden wordt aangeleverd. 

 Uit de discussie die hierna volgt, concludeert het bestuur, dat hier uitvoerig naar 

 gekeken moet worden. 

  

4. Vaststelling agenda. 

 

 Alle voorstellen zullen bij de volgende punten worden behandeld. 

 

5.  Goedkeuring verslag jaarvergadering 20 februari 2019. 

 

Oss Zuid zal samen met Reek de kas gaan controleren. 

Op de vraag van Ravenstein over het aftekenen van de hoeken heeft het bestuur 

niet op tijd gereageerd. 

Bij agendapunt 9 zal dit behandeld worden. 

Verslag wordt goedgekeurd, met dank aan de secretaris. 

 

 

 



6. RABO Club Support. 

 

 De leden zijn het er mee eens om dit te proberen. 

 

7. Competitie 2019-2020. 

  

 Alles loopt naar wens van de wedstijdleiders. 

 Er zijn geen bijzonderheden gemeld. 

 

 

8. PK 2019-2020. 

 

 De volgende locaties hebben zich opgegeven: 

 Paulus Centrum,  Sacrament, Reek en BdH (Reserve).  

De finales worden in Lith gespeeld. 

 Voor de afgevaardigden van deze locaties zal nog een vergadering belegd worden door 

Cor van Wanrooij 

In week 2 zijn de voorrondes en in week 4 zijn de finales. 

De moyennes die gebruikt worden voor de 2e helft van de competitie zullen tevens 

gebruikt worden bij de PK. 

Inschrijf datum is 1 november 2019 en de sluitingsdatum wordt 1 december2019. 

 

9. Voorstellen bestuur. 

  

 De voorzitter en de wedstrijdleider leggen uit waarom de B en de D klassen 

 Ingedeeld zijn in 2 poules. 

Hierop volgt een discussie door alle aanwezigen met onder andere de volgende vragen 

en opmerkingen: 

  Mogelijkheid om meer wedstrijden te spelen tijdens de competitie. 

  Een flexibele onder en/of bovengrens maken. 

  Bevorderen van de gezelligheid door meer te spelen. 

 

 Het aftekenen van de hoeken.  

De voorzitter deelt mede dat de teamleiders moeten zorgen dat dit gaat gebeuren. 

Ook pleit hij voor een sportieve houding van de spelers die dit aangaat. 

Als dit voor alle klassen naar tevredenheid kan plaatsvinden, zal dit in het regelement 

worden vastgelegd. 

 

Aanpassen van de regelementen. 

Gevraagd wordt of iedereen hier naar wil kijken en op of aanmerkingen hierover 

via de afgevaardigden naar het secretariaat wil sturen. 

In de jaarvergadering wordt e.e.a. voorgelegd aan de vergadering ter goedkeuring. 

 

10. Rondvraag. 

 

 Cor van Wanrooij (PK) benadrukt nog de inschrijvingsdatum en de sluitingsdatum  

 van de PK 2019-2020. 

  

 De secretaris vraagt of iedere vereniging alle communicatie via de afgevaardigden 

 naar het secretariaat van Regio Biljart Oss wil sturen. 



 Hij zal ook communiceren via de afgevaardigden. 

 Alle voorstellen en ideeën worden in het bestuur besproken. 

De voorzitter voegt daar aan toe dat ook de vragen die gaan over de competitie aan de 

wedstrijdleiders gesteld moeten worden.(Rini v Hoogstraten en Theo van Dinther) 

Dit geldt ook voor de vragen die over de PK gaan. (Cor van Wanrooij) 

Indien het mogelijk is d.m.v. email. 

  

11. Sluiting. 

  

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

 

 

Jan Kersten 

Secretaris Regiobiljart Oss 

  

 

 

  


