
Regiobiljart Oss ‘Biljarten voor Senioren’ 
 
Dagelijks Bestuur: 
Johann Wilkens, Voorzitter en Woordvoerder 
Jan Kersten, Secretaris 
Bert van Oss, Penningmeester 
Rini van Hoogstraten, Wedstrijdleider en Webmaster 
Remy Cornelisz, Wedstrijdleider 
PK: 
Cor van Wanrooij 
Theo van Dinther 

 

 

Verslag Jaarvergadering Regio Biljart Oss 02-03-2022. 
 

 

Aanwezig: · Johann Wilkens (Voorzitter) 

  Jan Kersten (Secretaris) 

Bert van Oss (Penningmeester) 

  Rini v Hoogstraten (Wedstrijdleider en Webmaster) 

  Remy Cornelisz (Ass Wedstrijdleider) 

   Cor van Wanrooij (PK) 

Afwezig:  Theo van Dinther (PK) met kennisgeving.    

Locatie:  Kantine CITO 

Tijdstip:  9:30 uur  

 

1.  Opening. 

 Voorzitter Johann Wilkens opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 Hij vraagt om een moment stilte voor de overledenen. 

  

2. Controle getekende presentielijst. 

 Bijna (15) alle afgevaardigden zijn vertegenwoordigd. 

 Lith is door ziekte afwezig. 

   

3.  Mededelingen en ingekomen stukken. 

 Geen. 

 

4. Vaststelling agenda. 

 Punt 4a Financien wordt toegevoegd. 

  

4a. Financien. 

 Contributie wordt 7.50 euro i.p.v. 10 euro. 

 Bert licht dit toe en meld dat er een positief saldo is van 4000 euro. 

 Verder is de kas gecontroleerd. 

 

5. Bestuursverkiezingen. 

 Bert van Oss en Remy Cornelisz zijn aftredend en herkiesbaar. 

 Ze aanvaarden een nieuwe termijn. 

 



6.  Goedkeuring verslag opstartvergadering 18-08-2021. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

7. Reglementen. 

 Er zijn een paar opmerkingen: 

  Huishoudelijk Reglement punt 4.02. 

 Alleen de PK wordt door de Regio Oss georganiseerd. 

 Andere toernooien kunnen een beroep doen op de wedstrijdleiders. 

  Wedstrijdreglement Competitie punt 4.03 

Na uitleg is het duidelijk. Bij invoering bij Biljartpoint moet wel de juiste volgorde 

aangehouden worden. 

 Verder worden deze 2 reglementen geaccepteerd door de vergadering. 

 Aanvullingen en of wijzigingen kunnen altijd door de afgevaardigde via email 

 in het bestuur behandeld worden. 

 Volgend jaar worden de andere reglementen behandeld.  

 

8. Competitie 2021-2022. 

 Rini komt met een voorstel voor de volgende competitie: 

 Bandstoten in de A klasse alleen op vrijwillige basis en/of medische reden. 

 

9. PK 2021-2022. 

Cor heeft een opgaveformulier aan de afgevaardigden uitgereikt. 

Deze graag voor 1 april aan Cor terugsturen. 

Heel graag het bondsnummer vermelden. 

De gemiddelden worden op 1 april vastgesteld. 

De PK wordt gespeeld vanaf 9 mei 2022. 

 Het inschrijfgeld is 7.50 euro. 

De volgende locaties hebben zich opgegeven: 

 Krinkelhoek-Centrum, Sacrament, Reek, Wittenberg, Oss-Zuid en Slotje-Herpen.  

De finales worden in Lith gespeeld. 

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

Cor van Wanrooij en Theo van Dinther. 

  

10. Rondvraag. 

 Oijen: Wat als er een team niet komt opdagen bij een wedstrijd. 

 Antw:  In onderling overleg proberen een oplossing te zoeken. 

  Bij verzetten via de afgevaardigde doorgeven aan wedstrijdleiders. 

  

 Ussen: Er komen minder A teams. 

 Antw: Na een discussie met afgevaardigden en de wedstrijdleiders wordt dit  

  door het bestuur verder behandeld. 

  

 Mededeling Don Bosco: 

  Door conflict met het bestuur van Schadewijk kunnen ze spelers niet goed 

voorzien van een drankje en bieden ze hiervoor excuses aan. 

Volledig begrip voor de situatie zijn de excuses door iedereen aanvaard. 

 

Schaijk: Er is veel onduidelijkheid over de website. 

Antw:    Hier wordt hard aan gewerkt door het bestuur om alles duidelijk en 

              zo eenvoudig mogelijk voor iedereen te maken. 



 

Schaijk: Hoe is de situatie bij Wittenberg i.v.m. het bandentoernooi. 

Antw:    Mark Vos geeft een toelichting en verteld dat het niet doorgaat. 

              Marie Hondong zal dit met Rini kortsluiten.    

 

Wittenberg: Graag de afgevaardigden meer betrekken bij beslissingen  

die door het bestuur genomen zijn. 

 Antw: De communicatie naar de afgevaardigden toe zal in de toekomst meer 

  aandacht krijgen. Dus niet allen via de site. 

  De secretaris zal hier zorg voor dragen. 

 

  

11. Sluiting. 

  

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

 

 

Jan Kersten 

Secretaris Regiobiljart Oss 

 


