
 

 

Verslag jaarvergadering van ALV/RVA op 1 juni 2016. 
 

 

Aanwezig: Ad Verhagen (voorzitter en penningmeester) 

  Piet vd Wijst (bestuurslid) 

  Rini v Hoogstraten (wedstrijdleider en webmaster) 

  Hans Bervoets (bestuurslid) 

  Jan Kersten (notulist) 

  Afgevaardigden (zie presentielijst) 

 

Gedeeltelijk afwezig: Auke Feitsma (secretaris) i.v.m. therapie. 

 

Locatie: Kantine CITO 

 

Tijdstip:  09:30 uur  

 

 

1.  Opening. 

  

 Voorzitter Ad Verhagen opent de vergadering.  

 Daarna vraagt hij om een ogenblik stilte voor de leden die ons het afgelopen jaar 

 ontvallen zijn. 

 De voorzitter spreekt de vergadering toe, en verteld hierbij dat het bestuur zeer 

 tevreden is over de inzet van iedereen het afgelopen jaar. 

 Hij spreekt hier zijn dank over uit. 

 

2.  Controle getekende presentielijst. 

 Alle afdelingen, met uitzondering Kortfoort, zijn aanwezig. 

 Gerardus Marjella is opgeheven. 

  

3 Mededelingen en ingekomen stukken. 

 

 De Jaarvergadering zal voortaan in begin van het kalenderjaar zijn. 

 Dit i.v.m. het boekjaar van 1 januari t/m 31 december. 

 Er is een stuk binnengekomen vanuit de Ruwaard wat gaat over het aantal beurten  

bij het driebanden. 

 

4.  Goedkeuring verslag jaarvergadering 3 juni 2015. 

 

 Opmerking: Het bestuur van de Regio neemt geen enkele verantwoording voor het 

pikeren/masseren tijdens het biljarten. 

Verslag wordt verder goedgekeurd. 

 

5.  Vaststelling agenda. 

  

 De agenda wordt door de vergadering goedgekeurd. 

  

 



 

 

6. Jaarverslag voorzitter over 2015-2016.  

 Het verslag wordt door de voorzitter voorgelezen.  

(is als bijlage onderaan dit verslag  toegevoegd) 

 

7. Financieel verslag door de Penningmeester over 2013-2014 

 

 Het verslag door de penningmeester is duidelijk en ziet er prima uit. 

 De financiële situatie is gezond en wordt door iedereen goed bevonden met dank aan  

 de penningmeester. 

 

8. Verslag Kascontrolecommissie. 

 

 Jan de Veer (Lith) en Andre van Orsouw (Oyen) hebben na controle alles in orde  

 bevonden. 

 Volgende keer wordt het Oyen en Oss zuid die de kas gaan controleren. 

 Als reserve wordt Ravenstein benoemd. 

 

9. Bestuursverkiezingen.  

 

 Ad Verhagen is voornemens om het nog een zittingsperiode vol te houden. 

 

10. Pauze. 

 

 

11. Voorstellen die besproken worden met de afgevaardigden. 

 

 Competitie wordt gestart op 5 september 2016.  

 

 De opstartvergadering wordt gehouden op 17 augustus 2016. (alleen afgevaardigden) 

 

 Er wordt gevraagd door de wedstrijdleider om het aantal teams op te geven. 

 Het is voorlopig 20 x A, 21xB, 15xC, 17xD en 15xDB. 

 Op 19 juni moet alles binnen zijn bij Rini. Het wordt dan voor eind juni definitief. 

 Het inschrijfformulier komt op de site van Regiobiljart te staan. 

 

 Voorstel over aantal beurten bij het driebanden door Ruwaard. 

 Hierna volgt een discussie waaruit blijkt dat het bestuur zich hier niet goed op  

voorbereid heeft. Het bestuur zal hier op terugkomen. 

 

Er is ook een voorstel gekomen vanuit Schaijk over het samenstellen van de teams. 

Ook hier heeft het bestuur nog niet over nagedacht.  

Er wordt hier ook op teruggekomen. 

 

Het voorstel van de wedstrijdleiders om het aantal caramboles te hanteren wat na 

de helft van de competitie van toepassing is, wordt geaccepteerd door de vergadering. 

Ook de PK gaat uit van de geldende moyennes van dat moment. 

 

 



 

Voorstel vanuit BdH door Christ van de Coolwijk. 

Er volgt een discussie wat tot gevolg heeft dat het niet iedereen begrijpt wat de  

bedoeling is van het voorstel. 

Na enig uitleg wordt e.e.a. wel duidelijker, maar dit voorstel moet door het bestuur  

nog besproken worden. 

 De voorzitter gaat zich hier persoonlijk voor inzetten. 

 

12. Rondvraag. 

 

 Macharen: Hoe gaan we om met de oorkondes?  

Iedereen die 3 of meer wedstrijden gespeeld heeft krijgt een oorkonde. 

 Het bestuur zal zich hierover nog beraden of het anders kan. 

 

 Oyen: Kan iemand de uitslagen doorgeven van de A en de B? 

 Dit kan, maar even doorgeven aan de wedstrijdleider. 

 

 Reek: Kan het PK ook over 5 dagen verspreid worden? 

 Dit wordt met de organiserende vereniging besproken. 

 

13. Sluiting. 

  

 De voorzitter dankt iedereen voor de goede vergadering en voor de goede besluiten die 

 genomen zijn, en sluit hierbij de vergadering. 

 

 

 Voor verslag:  

Jan Kersten 

 Berghem, 9 juni 2016. 

 

 

 



 

Bijlage 

 

Regio biljart Oss       Berghem 30-05-2016 

 

Jaarverslag voorzitter seizoen 2015-2016  
 

Met de aanbevelingen en besluiten op zak vanuit opstartvergadering gehouden in augustus 

2015 was het bestuur en afgevaardigden weer goed voorbereid voor de competitie 2015-2016.  

Bij driebanden  werd de ondergrens  op 12 ingesteld. 

 

Kandidaten voororganisatie van voorronden werden aangemeld en afd. Lith zou de finale 

gaan verzorgen zoals het afgelopen seizoen ook het geval was. De voorronden en finale 

werden afwerkt in 2 weken aansluitend van de laatste wedstrijden van de teams.  

 

Duidelijk afspraken werden gemaakt over de speelvolgorde in dubbelpartijen. 

 

Duidelijk werd aangegeven wanneer er in Afdelingstenue wordt gespeeld. Ik herhaal nog 

maar even:  

 

Deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door Regio Biljart doet men in 

afdelingstenue.  
 

Doordat de finale P.K. in Lith geen financiële gevolgen had voor RBO was contributie 

verhoging niet nodig. Dit was goed nieuws voor de afdelingen en ook goed voor de 

organisatoren van de voorronden want deze kregen het totale inschrijfgeld zonder afdracht 

aan RBO. 

 

 De competitie van Regio Biljart Oss. Kan starten. 

 

Begin oktober kwam het bericht binnen dat onze secretaris Auke Feitsma getroffen was door 

een ernstig herseninfarct. Auke was links niet meer mobiel. Voor Auke een flinke dreun. Het 

bestuur moest haar secretaris missen. Volgens berichten zou het herstel vele maanden gaan 

duren. Als bestuur hebben we zo snel mogelijk dit bestuursprobleem proberen op te lossen. 

 

Het aantrekken van een notulist Jan kerstent en de andere werkzaamheden van de secretaris 

zoveel mogelijk te verdelen onder de bestuursleden zorgden ervoor dat de dagelijkse zaken 

doorgingen. 

 

Auke is erg betrokken bij RBO en daarom was het voor hem een goed bericht dat alles binnen 

het bestuur goed geregeld was.  

 

De competitie is zeer goed verlopen.    

 

PK wedstrijden met een record van 128 deelnemers. Hierdoor waren er meer Accommodaties. 

Prachtige.  Spannende. En sportieve wedstrijden hebben we gezien. De voorronden  zeer goed 

georganiseerd. In de bij uitstek geschikte  accommodatie van LITH werd de finale week 

gehouden welke resulteerde in een 4 tal kampioenen. De kampoenen Pk 2015/2016 Klasse A 

Lambert Voets  Lith klasse B  Gerrit van Uden Lith Klasse C Marc Westerlinck Ruwaard 

Klasse D Wim Verhallen  Lith namen hun prijzen in ontvangst. 



 

 

Op 30mei werden de prijzen uitgereikt aan de winnaars  van de competitie. Enerverende 

wedstrijden in alle klassen. Spanning en emotie en sportiviteit zorgde voor een prachtig eind 

resultaat in 5 categorieën.  

 

Door bestuur RBO en Sponsoren werden de prijzen  uitgereikt aan de kampioenen van 

seizoen 2015-2016.  

Klasse A  Macharen A1   

Klasse B Oss Zuid B2.  

Klasse C   BDH C1  

Klasse D  Klasse D Lith D1  

Driebanden 't Slotje DB 2.  

 

De uitreiking gebeurde in de accommodatie  van het sacrament. Een opmerking: ik kan me 

niet voorstellen waarom teams die tot de prijswinnaars behoren schitteren door afwezigheid.  

 

Dat een team niet voltallig is dat kan. Daar zullen dan wel goede redenen voor zijn. Maar een 

vertegenwoordiging van een persoon vond  ik wat magertjes en de persoon in kwestie had 

daar hetzelfde idee over  

. 

 Het enthousiasme van alle afdelingen samen met bestuur kunnen we terugkijken op een 

geslaagd seizoen.  

 

Het bestuur heeft met plezier de uitvoerende taak op zich genomen en hopelijk kan dit nog 

jaren . Dit gezegd hebbende wil ik alle afgevaardigden RBO bedanken voor hun steun en 

inbreng.  

 

Als Voorzitter bedank ik speciaal onze notulist Jan Kersten maar zeker ook  onze technische 

staf met als webmaster Rini  samen met piet en hans verzorgers van de gehele competitie.  

 

Chapeau voor jullie allemaal   

 

Tot slot hopende op een terugkerende Auke  in bestuur (na een Goed herstel) kunnen we met 

zijn allen vooruit kijken naar een nieuw goed seizoen.  

 

Ad Verhagen  voorzitter  

 


