
Notulen jaarvergadering BKRB op donderdag 26 augustus 2021 in ‘’de Smis ‘’ te Duizel. 

1. Opening.  
De voorzitter, Martien van der Wijst, opent de vergadering om 13.35 uur door alle aanwezige leden 
van harte welkom te heten. Speciaal welkom aan de ereleden, Hans Hommering, John van Schendel 
en Jan van Geel. 
 
2. Presentielijst. 
Aanwezige bestuursleden:  
Martien van der Wijst, Peter van Lieshout, Toine van Kessel, Andre Panjoel, Jan Tielemans en Cor 
Kox. Hans Hommering adviseur en Marijke van Lieshout, notuliste. 
Afwezig met kennisgeving:    
Verenigingen: ‘t Caves, ’t Huukske en de Beerse. 
 
3. In memoriam, mededelingen en ingekomen stukken. 

• We nemen een minuut stilte voor de 16 leden die ons het afgelopen seizoen zijn ontvallen.  

• We hebben 51 verenigingen met 556 deelnemers aan de competitie. 80 libre en 25 driebanden. 

• Gestopt zijn 4 teams. Er zijn geen nieuwe teams. 

• RaboClubSupport actie start weer op 6 september 2021. 

• Vragen voor de rondvraag bij voorkeur aanmelden tijdens de pauze. 

• Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
4. De notulen van de jaarvergadering van 20 augustus 2020 werden zonder op- en aanmerkingen   
goedgekeurd door de leden. 
Met dank aan notuliste Marijke van Lieshout. 
 
5. Verslag penningmeester Toine van Kessel seizoen 2020/2021. 
We kijken terug op en mager jaar voor wat betreft de inkomsten en uitgaven.  
Er is besloten ook komend jaar de sponsors te ontzien door minder inkomsten i.v.m. Corona 
maatregelen in de horeca. 
Toine presenteert de cijfers van het afgelopen jaar. 
Uit reacties van de leden blijkt dat we in overweging moeten nemen of we de koffietafels wel 
moeten laten doorgaan. De kosten hiervoor zijn hoog. Een meerderheid stemt tegen koffietafels. 
Daarom wordt in deze Algemene Ledenvergadering besloten dat deze worden geschrapt.  
 
Toine vraagt of er nog vragen zijn over financieel beleid. 

• Cees van Loon, De Ster: 
Animo koffietafels is bij De Ster minimaal; 
Feestavond in 2028, 60-jarig bestaan, ook hier stelt hij dat het een gigantisch bedrag is wat 
hiervoor dient te worden gereserveerd. Misschien leven diegene die nu hierin bijdragen niet 
meer, is zijn mening. 

• Bestuur gaat zich hierover beraden: 
Wellicht een enquête onder de leden voor wat betreft een koffietafel of feestavond. 
In het kader van de saamhorigheid en enthousiaste reacties in het verleden wordt besloten 
hiermee aan de slag te gaan. 
 
 
 
 
 
 
 



Wet WTBR 

• Toine: 
Voor verenigingen is met ingang van 1 juli 2021 deze wet van kracht gegaan. Deze is in het leven 
geroepen om witwassen van geld onmogelijk te maken. 
In deze wet worden bestuursleden privé aansprakelijk gesteld indien bestuurszaken niet goed 
zijn uitgevoerd door verwijtbaar gedrag van bestuursleden. Om dit te voorkomen moet van alle 
bestuurders de taken duidelijk worden omschreven met hun verantwoordelijkheden. Ook de 
controles hierop moeten zijn vastgelegd en gedocumenteerd. Dit dient men bij de notaris vast te 
leggen. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Derhalve zijn kleine verenigingen nu aan het 
bekijken of zij kunnen worden uitgezonderd. Dit moet door de minister dan worden aangepast, 
dus dat kan nog wel even duren, tenminste als de minister hiermee akkoord kan gaan. 

 
6. Verslag kascontrolecommissie bestaande uit de heren Theo Peeters en John van Schendel. 
John van Schendel deed ook namens Theo Peeters verslag van de bevindingen van de kascontrole 
over de periode 1 juni 2020 tot en met 31 mei 2021. 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.  
 
7. Benoeming kascontrolecommissie voor het komende seizoen. 
De heer Theo Peeters is aftredend. De kascontrolecommissie voor het volgend jaar bestaat nu uit de 
heren John van Schendel en Frans van de Velden. Als nieuw reserve lid wordt de secretaris van ’t 
Caves benoemd. Afgesproken is dat elk jaar een secretaris van een vereniging wordt benoemd op 
volgorde van de presentielijst. 
 
8. Vaststelling contributie voor het komende seizoen:  
Komend seizoen bedraagt de contributie van spelers welke afgelopen jaar hebben gespeeld € 10,00. 
Nieuwe spelers betalen de regulier bijdrage van € 18,00. 
Contributie voor seizoen 2022/2023 wordt weer € 18,00 per lid.  
 
9. Bestuursverkiezing en samenstelling bestuur voor het komende seizoen. 

• Aftredend en herkiesbaar: Martien van der Wijst, Cor Kox en Peter van Lieshout. Allen stellen 
zich herkiesbaar. 
Ook Hans Hommering, adviseur en Marijke van Lieshout, notulist stellen zich weer beschikbaar. 

• Voorzitter heeft meerdere malen een oproep gedaan zich te melden als nieuw bestuurslid, 
helaas de telefoon stond niet roodgloeiend. Toch doet de voorzitter wederom een dringend 
beroep op de leden, gezien de toekomst, zich aan te melden als bestuurslid, liefst met kennis van 
Excel, 
 

10. Evaluatie Biljartpoint. 

• Cor Kox geeft toelichting: 

• Wat ging er goed:  

• Aanmeldingsformulier teams en aanmeldingsformulier nieuwe leden; 

• Gebruiksvriendelijk en overzichtelijke weergaves. 

• Wat ging minder goed:  

• Aantal secretarissen gaven aan formulier ingevuld te hebben terwijl het niet was 
doorgestuurd naar de wedstrijdleiding; 

• Aantal secretarissen reageren niet op oproep om teams aan te melden. 
 
 



 
11. Bespreken van het aangepaste wedstrijdreglement. 

• Punt A21 

• Aanmelding team 

• Gebruiksvriendelijk en overzichtelijke weergaves; 

• In ledenadministratie worden NAW-gegevens geregistreerd van alle leden, in BiljartPoint 
niet (m.u.v. secretarissen en teamleiders). 

• Punt A2 

• Uitkomen voor meer verenigingen 

• Maximaal twee speldiciplines (Libre en/of Driebanden) bij eigen vereniging, of Libre bij de 
ene vereniging en Driebanden bij andere vereniging. 

• Zie website  www.BKRB.eu 
 

12 Het gebruik van de website. 

• Cor Kox: 
Hij stelt voor om, indien er behoefte is aan uitleg, om op gezette tijden een instructiemiddag te 
houden. 
Er is hiervoor weinig animo. 
Hierop benadrukt de voorzitter nogmaals om toch naar een instructie dag te komen. Een tip om 
dit te doen. 
 

13 Toelichting competitie 2021/2022. 

• Cor Kox is 1e wedstrijdleider.  

• Peter van Lieshout is 2e wedstrijdleider. 

• Indeling is gedaan op basis van teammoyenne. 

• Aanpassingen hierop als meer dan 2 teams uit één vereniging in dezelfde klasse speelt. 
Verplicht gebruik van ‘Aanmeldingsformulier Teams’. Andere formulieren worden niet meer 
geaccepteerd 
 

• Het verzetten van wedstrijden moet tijdig worden doorgegeven. Zie wedstrijdreglement. 

• Verplicht bewaren van wedstrijdformulieren in geval van calamiteiten. 

• Bij BKRB kennen we geen reservespelers. 

• Het aantal invalbeurten in een ander team is 5 keer per speler per seizoen. Bij problemen, 
wedstrijdleider inschakelen. 

• De tellijsten kunnen na de vergadering worden opgehaald. 

• Bij het aanmelden van ‘Nieuwe Leden’ en ‘Teams voor competitie’ krijgt de aanvrager altijd een 
bericht terug, dat de wedstrijdleiding het formulier heeft ontvangen. Dus bij geen 
bevestigingsmail, trek aan de bel of probeer het opnieuw. 

• Voor volgend jaar bij opzet van de competitie, krijgen de secretarissen 2 weken reactietijd voor 
eventuele opmerkingen. 

• Secretarissen kunnen vanaf nu het Excel bestand ‘Teamleden lijst’ uitdraaien. Daarin kunnen ze 
in één overzicht alle geregistreerde informatie van de teams en hun leden zien. 

• Behoefte aan instructie middagen voor inzicht in 
• Website www.bkrb.eu 
• BiljartPoint 
• Uitdraai Excel bestand ‘Teamleden lijst’ of ‘Ledenbestand’ 

 
14 Uitreiking competietiebescheiden 2021/2022.   

• Deze worden bij het naar huis gaan uitgereikt in naastgelegen zaal 
 
15. Pauze, iedereen blijft zitten, drankjes worden gebracht. 

http://www.bkrb.eu/
http://www.bkrb.eu/


 
16. Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 

•  Er zijn geen rondvragen binnengekomen. 
 
17. Sluiting om 15.10 uur door de voorzitter. 

• Voorzitter wenst iedereen een fijn biljartseizoen. 
 
 
Voorzitter BKRB.    Verslag:  
Martien van der Wijst    Marijke van Lieshout 


