
Notulen jaarvergadering BKRB op donderdag 23 augustus 2018 in ‘’de Smis ‘’ te Duizel. 

Opening.  
De voorzitter, Hans Hommering, opent de vergadering om 13.30 uur door alle aanwezige leden van 
harte welkom te heten. Vervolgens vraagt hij een minuut stilte voor de 23 leden die ons het 
afgelopen seizoen zijn ontvallen.  
 
Presentielijst. 
Er zijn 2 nieuwe verenigingen aangemeld; de Zwaluw en ’t Huukske. 
De  biljartvereniging de Zwaantjes is gestopt. 
Afwezig en niet afgemeld voor deze vergadering; den Bond en ’t Huukske. Volgens afspraak krijgen zij 
een boete van 15,00 euro per vereniging. 
Alle ereleden, zijn middels een persoonlijke uitnodiging,  voor deze jaarvergadering uitgenodigd. 
Aanwezige bestuursleden: Hans Hommering, Peter van Lieshout, Toine van Kessel, Andre Panjoel, 
Cees Daas , Jan Tielemans en Martien van der Wijst. 
Afwezig bestuurslid wegens ziekte: Cor van den Heuvel. 
 
Mededelingen en ingekomen stukken. 
• We hebben 56 verenigingen  met 605 deelnemers aan de competitie. Er zijn 24 driebanden en        

90 libre teams aangemeld voor het seizoen 2018/2019. 
• Het ledenaantal loopt terug, het bestuur vraagt aan alle leden om actief nieuwe leden te werven  
• Vraag van ‘t Vrijthof uit Oirschot om terug te gaan van 5 naar 4 spelers per team is in het bestuur 

besproken . Standpunt van het bestuur is om dit niet te gaan uitvoeren temeer omdat in 2013 
een enquête is gehouden waar weinig reacties op zijn gekomen om dit te veranderen. 

• Andre Panjoel doet verslag van de opbrengst van de Rabo Bank Clubkas Campagne in het 
voorjaar van 2018. Door de stemmen van 27 leden is aan de BKRB een bedrag van 94,50 euro 
overgemaakt. Wij hopen dat het komende jaar veel meer leden op ons gaan stemmen, het 
bestuur gaat dit ook tijdig bekend maken. 

• Het bestuur vraagt aan de aanwezige leden om meer gebruik te gaan maken van de informatie 
die via de website komt. Zie www.BKRB.eu  

• Vragen voor de rondvraag bij voorkeur aanmelden tijdens de pauze. 
 
De notulen van de jaarvergadering van 24 augustus 2017 werden zonder op- en aanmerkingen 
goedgekeurd door de leden. 
 
Verslag kascontrolecommissie bestaande uit de heren Theo Peters en Kees Joosten. 
Theo Peters deed ook namens Kees Joosten verslag van de bevindingen van de kascontrole over de 
periode 1 juni 2017 tot 31 mei 2018. Er werden geen ongerechtigheden geconstateerd in de hen 
aangeboden stukken en zij verzoeken de vergadering , middels een schriftelijke verklaring, decharge 
te verlenen aan de penningmeester Toine van Kessel, die op een nette, deskundige en duidelijke 
wijze de financiële zaken heeft weergegeven. De vergadering ging hiermee unaniem akkoord.  
 
Benoeming kascontrolecommissie voor het komende seizoen. 
De heer Theo Peters is aftredend. De kascontrolecommissie voor het volgend jaar bestaat nu uit de 
heren Kees Joosten en Janus van Poppel. Als nieuw reservelid werd de heer Theo Peters benoemd. 
 
Vaststelling contributie voor het komende seizoen:   Contributie blijft 18,00 euro per lid.  
 
Bestuursverkiezing en samenstelling bestuur voor het komende seizoen. 
• Hans Hommering heeft aangegeven dat hij na ruim 10 jaar bestuurslid, waarvan 6 jaar als 

voorzitter gaat stoppen. Martien van der Wijst en Peter van Lieshout zijn aftredend en beiden 
herkiesbaar. Na overleg in en met het bestuur heeft Hans besloten om als adviseur in het 

http://www.bkrb.eu/


bestuur te blijven. Daarnaast heeft Marijke van Lieshout aangegeven dat zij de jaarvergadering 
en de bestuursvergaderingen gaat notuleren en de agenda’s hiervoor mee gaat samenstellen. 
Verder doet het bestuur het voorstel aan de leden om Martien van der Wijst te benoemen tot 
voorzitter van de BKRB vanaf vandaag. De leden stemmen in met deze voorstellen.   

• Het bestuur doet een dringende oproep aan de leden, liefst met kennis van bestuurlijke 
activiteiten, zich aan te melden als bestuurslid. Door ziektes in het bestuur hebben een aantal 
mensen hun reserves aan moeten spreken om de nieuwe kompetitie weer te kunnen opstarten. 
Dus leden neem contact op met het bestuur als u interesse hebt, het is dringend. 

• Afscheid John van Schendel. Afgelopen seizoen heeft John aangegeven te stoppen als 
bestuurslid. Vele jaren heeft John diverse bestuursfuncties bekleed en met volle overgave naar 
ieders tevredenheid zijn taken uitgevoerd. Als blijk van waardering heeft het bestuur besloten  
om John te benoemen, tijdens deze jaarvergadering,  tot erelid van de BKRB.   

 
Evaluatie biljartpoint. 
Er was een vraag van Rene Meijer van BC Eersel, Peter heeft de aanpassingen reeds afgewerkt.  
 
Bespreking  van het huishoudelijk reglement en het aangepaste wedstrijdreglement . 
• Jan Tielemans gaat kort in op de reglementen. Voor een gewijzigd punt van het 

wedstrijdreglement vraagt hij speciale aandacht : punt A 20 , definitie van een vast speler. 
Verder staan de reglementen gepubliceerd op de website. 

 
Het meer gaan gebruiken van de website wordt nogmaals onder de aandacht van de leden 
gebracht.  Zie www.bkrb.eu 
 
Huldiging kampioenen en prijsuitreiking  van het afgelopen seizoen. 
• Kampioen driebanden:  d’n Engel  uit Hapert 
• Kampioen libre poule A:  de Lucianoos uit Luyksgestel 
• Kampioen libre poule B:  BJC Oerle 2 uit Oerle 
 
Uitreiking competitiebescheiden voor het komende seizoen. 
Pauze. 
 
Toelichting competitie 2018/2019 door Cees Daas en Peter van Lieshout. 
• Op de eerste plaats bedankte Cees de aanwezigen voor de Koninklijke Onderscheiding en de 

hulde die hij hiervoor mocht ontvangen op ons jubileumfeest ter gelegenheid van het 50 jarig 
bestaan van de BKRB. 

• Er komen nog teveel opgave formulieren binnen die niet goed zijn ingevuld. Cees meld de 
aanwezigen dat dit zo veel tijd kost om de juiste gegevens te achterhalen, dat volgend seizoen 
alleen goed ingevulde formulieren worden behandeld. 

• Goed controleren of de aanvangstijden kloppen. 
• Als er wedstrijden verzet worden dit duidelijk en tijdig doorgeven aan de wedstrijdleiders. 
• In verband met de  langdurige afwezigheid van Cor van den Heuvel is Peter van Lieshout de 

tijdelijke back up van Cor. 
• Verplicht bewaren van wedstrijdformulieren in geval van calamiteiten. 
  
Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 
• De heer Rijkers van De Drie Eiken vraagt om een leesbevestiging van de gestuurde e mails. 
• Vraag om het boekje na de jaarvergadering ook uit te reiken aan de ereleden. 
• De heer van Loon van de Ster vraagt of het schriftelijk opgeven van de teams nog wel van deze 

tijd is ! Het bestuur gaat dit bespreken. 

http://www.bkrb.eu/


• Twee personen, de heer Meijer van BC Eersel en de heer van Loon van de Ster  hadden vragen 
over de AVG, met name hoe wij als bond hiermee omgaan. Het bestuur is met dit onderwerp 
bezig.  De heer van Loon  had kennis van zaken en de voorzitter stelde voor om hem  bij de 
behandeling van dit onderwerp uit te nodigen in de bestuursvergadering of het schriftelijk 
aanleveren van zijn kennis. 

 
Afscheid van voorzitter Hans Hommering         
Na de nodige tips van Hans in de vorm van’’de  12 geboden van een voorzitter ‘’ en het overhandigen 
van de voorzittershamer aan Martien werd er afscheid genomen van Hans. 
Hans was ruim 10 jaar actief als bestuurder van de BKRB, waarvan de laatste 6 jaar als voorzitter.      
Zowel intern als extern was hij op vele terreinen actief , kortom hij was het gezicht ( met markante  
snor ) van onze bond. Hij was het ook die de veel leden persoonlijk kende en hield zich nadrukkelijk 
bezig met het wel en wee van hen. Wij zijn blij dat Hans als adviseur van het bestuur beschikbaar 
blijft, zijn kennis en ervaring kunnen wij heel goed gebruiken. 
Voor zijn grote verdiensten heeft het bestuur besloten om Hans te benoemen tot erelid van de BKRB 
, uiteraard zijn de uitgereikte kleurige bloemen ook bestemd  voor zijn vrouw Wilma.     
 
 
Sluiting om 15.30 uur door de voorzitter. 
 
Voorzitter BKRB.    Verslag: Martien van der Wijst. 


