
Notulen jaarvergadering BKRB op donderdag 22 augustus 2019 in ‘’de Smis ‘’ te Duizel. 

Opening.  
De voorzitter, Martien van der Wijst, opent de vergadering om 13.35 uur door alle aanwezige leden 
van harte welkom te heten. Vervolgens vraagt hij een minuut stilte voor de leden die ons het 
afgelopen seizoen zijn ontvallen.  
 
Presentielijst. 
Afwezig en niet afgemeld voor deze vergadering; “De Zwaluw” Hoogeloon. Volgens afspraak krijgen 
zij een boete van € 15,00. 
Alle ereleden, zijn middels een persoonlijke uitnodiging, voor deze jaarvergadering uitgenodigd.  
Jan Geel uit Riethoven was niet aanwezig. 
Aanwezige bestuursleden: Peter van Lieshout, Toine van Kessel, Andre Panjoel, Jan Tielemans en 
Martien van der Wijst, Cor Kox als nieuw lid. 
Adviseur: Hans Hommering. 
 
Mededelingen en ingekomen stukken. 

• We hebben 61 verenigingen met 593 deelnemers aan de competitie. Bij driebanden is 1 team, 
BC Eersel 2 afgevallen en Den Hoek2 is erbij gekomen. Bij Libre zijn 3 teams afgevallen; het 
Groene Laken, de Enck en Ons Verzet. Totaal hebben zich 26 driebanden en 87 libre teams 
aangemeld voor het seizoen 2019/2020. 

• Bestuurswijziging: Cor van den Heuvel heeft het bestuur om persoonlijke reden verlaten.        
Kees Daas is ons, na 10 jaar actief aanwezig te zijn geweest, helaas ontvallen.          
Voorzitter doet het voorstel om Kees postuum als erelid in onze bond op te nemen. 
Dit wordt met een luid applaus akkoord gegeven.                             

• Het ledenaantal loopt terug, het bestuur vraagt aan alle leden om actief nieuwe leden te werven  

•  ‘t Vrijthof uit Oirschot, dhr. Van der Heijden, heeft persoonlijk het initiatief genomen, middels 
een enquête, om terug te gaan van 5 naar 4 spelers per team. Dit is in het bestuur meerdere 
malen besproken. Standpunt van het bestuur was duidelijk en wij zijn als bestuur niet blij met 
deze actie. 

• Andre Panjoel verzoekt leden te stemmen op Rabo Clubsupport Campagne in de periode van 27 
september t/m 11 oktober 2019. Wij hopen dat het komende jaar veel meer leden op ons gaan 
stemmen, het bestuur gaat dit ook tijdig bekend maken. Helaas mag alleen district de Kempen 
stemmen. 

• 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 23 augustus 2018 werden zonder op- en aanmerkingen   
goedgekeurd door de leden. 
 
Verslag penningmeester Toine van Kessel seizoen 2018/2019. 
Met tevredenheid kijken we terug op het afgelopen jaar. Begroting jubileumjaar pakte zeer positief 
uit tegen de werkelijk gemaakte kosten. 
Ook wordt volgend jaar weer een koffietafel gehouden voor alle leden.  
 
Verslag kascontrolecommissie bestaande uit de heren Kees Joosten en Janus van Poppel. 
Janus van Poppel deed ook namens Kees Joosten verslag van de bevindingen van de kascontrole over 
de periode 1 juni 2018 tot 31 mei 2019. 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.  

http://www.bkrb.eu/


 
Benoeming kascontrolecommissie voor het komende seizoen. 
De heer Kees Joosten is aftredend. De kascontrolecommissie voor het volgend jaar bestaat nu uit de 
heren Janus van Poppel en Theo Peters. Als nieuw reservelid werd de heer John van Schendel 
benoemd. 
 
Vaststelling contributie voor het seizoen 2019-2020:  
Contributie blijft 18,00 euro per lid.  
 
Bestuursverkiezing en samenstelling bestuur voor het komende seizoen. 

• Aftredend en herkiesbaar.  
Toine van Kessel en Andre Panjoel zijn aftredend en beiden herkiesbaar. 
Cor Kox wordt voorgesteld als nieuw lid. Cor stelt zichzelf voor en dankt voor het vertrouwen. 

• Het bestuur doet een dringende oproep aan de leden, liefst met kennis van Excel, zich aan te 
melden als bestuurslid.  
 

Evaluatie biljartpoint. 

• Samen met Cor Kox gaan we dit jaar aan het werk. 

• Afgelopen jaar hebben we het toch weer voor elkaar om de competitie in elkaar te zetten.          
Dit zeker dankzij de medewerking van alle teamleiders. 
Helaas zijn er nog steeds teams welke het inschrijfformulier niet gebruiken, dit zorgt voor 
onduidelijkheid. Volgend jaar worden alleen nog aanmeldgingen geaccepteerd via het 
inschrijfformulier. 
Aanpassingen dienen altijd te lopen via de wedstrijdleider. 

• Aanpassingen Wedstrijdreglement: 
o Punt A4:   Bij verplaatsen wedstrijden, zie het reglement. 
o Punt A6:   Doorgeven wedstrijdresultaten 
o Punt A20: Klasse indeling. 
o Punt A21: Aanmelding teams. 
o Invalbeurten naar andere team; hiervoor worden reglementen aangepast. Hiervan houden 

we u op de hoogte. 
o Verplaatsen in dezelfde week en spelen binnen 2 weken. 

 

• Competitiebescheiden liggen klaar, incl. prijzengeld. 

• Indien tellijsten nodig zijn, kunt u deze meenemen. 

• Wijziging na publiceren nieuwe competitie; 
o Nooit Gedacht, aanvang 13.00 uur; 
o BJC Eersel team 2 driebanden, heeft competitie moeten verlaten, hierdoor komen alle 

wedstrijden te vervallen; 
o BJC Oerle/ Tamboer, Rikie Vosters is als nieuw lid toegevoegd; 
o BJC Oerle en BJC Oerle/Tamboer verplaatsen naar d’Ouw School in Oerle; 
o KOT 3 Libre B2, deze gaan van dinsdag naar woensdag. Teamleider KOT 3 neemt dit met 

tegenstander op. 
 

Invoering AVG. 

• Toine van Kessel, functionaris AVG ligt toe dat er nauwlettend wordt gewerkt en op toegezien 
dat er zorgvuldig met alle gegevens wordt omgegaan. Alle regels worden toegevoegd aan het 
huishoudelijk reglement wat u via de website kunt inzien. 

• Alle gegevens op uw aanmeldingsformulier worden verwerkt en opgeslagen. 

• Met Biljartpoint gaan we dit jaar een overeenkomst afsluiten: Hoe gaan we samen om met 
persoonlijke gegevens. 



• U heeft het recht op verwijdering/aanpassing van gegevens en foto’s. Dit kan worden 
doorgegeven aan het verantwoordelijk bestuurslid AVG, Toine van Kessel. 
 

 
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. 

Hans Hommering reikt de nieuwe bekers uit: 

• Kampioen driebanden 2019:  BV den Hoek 2 met een aandenken voor iedere speler. 

• Kampioen libre poule A 2019:  D’n Achterum 2 met een aandenken voor iedere speler. 

• Kampioen libre poule B 2019:  BJC Oerle 2 met een aandenken voor iedere speler. 
 
Uitreiking competitiebescheiden voor het komende seizoen. 
 
Pauze. 
 
Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 

• De heer Meijer BJC Eersel heeft problemen met binnenhalen pdf-bestand. Dit wordt opgelost. 

• De heer Van Loon van de Ster vraagt naar de mogelijkheid om via de mail een factuur te krijgen. 
Dit moet men even aangeven en dan is een factuur via mail mogelijk. 

• Er werd een opmerking gemaakt over het prijzengeld. Voorstel deze pot in kas te houden. 
De vergadering gaat hiermee niet akkoord en wil het prijzengeld houden zoals het nu wordt 
gehanteerd. 

 
Sluiting om 15.00 uur door de voorzitter. 
 
Voorzitter BKRB.    Verslag:  
Martien van der Wijst    Marijke van Lieshout 

http://www.bkrb.eu/

