
Notulen van de jaarvergadering BKRB, donderdag 25 augustus in “de Smis” te Duizel. 
 

1. Opening. 
Voorzitter Martien van der Wijst heet iedereen welkom, speciaal de ereleden John van Schendel en 
Hans Hommering.  Met een korte taakverdeling stelt hij de bestuursleden voor en meld dat Andre 
Panjoel wegens ziekte afwezig is. 
 

2. Presentielijst verenigingen. 
Afwezig met kennisgeving: Ligt-Effect. 
Afwezig zonder kennisgeving: ’t Caves, ’t Heuveltje, de Futters, Welten Caravans  en de Zwaluw. 
 

3.  In memoriam overleden leden.  
Er wordt een minuut stilte gehouden voor de leden die het afgelopen seizoen zijn overleden.                                                                                                             
 

4. Mededelingen en ingekomen stukken. 
- We hebben op dit moment 534 leden die aan de competitie deelnemen verdeeld over 51 

verenigingen.  Er biljarten 105 teams,  waarvan 79 libre en 26 driebanden. 
- Ten opzichte van het vorige seizoen zijn er 6 verenigingen gestopt en zijn er 5 nieuwe gemeld 
- Voorzitter bedankt Cor en Toine voor het opzetten van de competitie 2022 – 2023. 
- Ingekomen brief van Cees van Loon van de Ster:  met de vraag over een ander inzicht van de 

klasse indeling competitie. 
- Ad Lepelaars van den Hoek vraagt waarom zijn ingediende verzoek om een andere 

puntentelling niet bij de ingekomen stukken staat. 
 

5. Behandeling en goedkeuring van het verslag van de jaarvergadering van 26 augustus 2021. 
- Uitleg over de vraag van Cees van Loon op deze vergadering over de manier van feesten en 

koffietafels in de toekomst. Hoe krijgen we de juiste informatie,  hoe onze leden daar over 
denken. Het bestuur wil een enquête gaan houden onder de leden en gaat daarna een 
standpunt innemen,  wat weer gedeeld gaat worden met de leden.  Minimaal  60% respons. 

- Voorzitter vraagt nadrukkelijk om vooral te gaan stemmen bij de RABO Clubkas op de BKRB. 
Immers elke stem telt om de euro’s binnen te krijgen in de kas. 

- De leden gaven vervolgens goedkeuring aan het verslag van de jaarvergadering van 2021, 
met dank aan de samensteller Marijke van Lieshout. 

 
   

6. Verslag penningmeester Toine van Kessel over het afgelopen seizoen, 2021 – 2022. 
- Toine geeft uitleg over de financiën , stand van zaken en begroting voor het komende 

verenigingsjaar.  
- Vraag van de Olifant om pas over 5 jaar een besluit te nemen over het organiseren van een 

feest en de uitgaven van de kosten. Het bestuur wacht eerst de uitslag van de enquête af. 
- Voorstel van ’t Vrijthof om nu in de vergadering een besluit te nemen via een stemming en 

niet later via een enquête onder de leden. Zie antwoord bij de vraag van de Olifant met als 
aanvulling van Toine dat er bij deze vergadering maar een klein deel van de leden aanwezig 
is. Het bestuur wil een groter deel van mening van de leden horen en kunnen we zien wat de 
mening en stemming is onder de leden, 

- Cees van Loon geeft aan dat er bij de Ster weinig animo is bij het aanmelden voor de 
koffietafels de afgelopen jaren en men de leden moest navragen of ze wel of niet er naar toe 
gingen. Ook hier wacht het bestuur op de uitslag van de peiling. 

 
7. Verslag van de kascontrole commissie. 
- Op 13 juli 2022 is door John van Schendel  en Frans van der Velden de controle uitgevoerd. 



- Het ingestuurde verslag, over de goedkeuring, wordt door de voorzitter voorgelezen. Daarna 
wordt het verslag door de vergadering , met applaus goedgekeurd. John en Frans worden 
bedankt voor hun werk en Toine voor het op orde hebben van de boekhouding. 

 
8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie seizoen 2022 – 2023. 

John van Schendel is aftredend en niet herkiesbaar, daarnaast blijft Frans van der Velden nog een 
jaar en een nieuw commissielid heeft zich aangemeld tijdens de vergadering: Cees Joosten. 
Volgens afspraak bij de vorige jaarvergadering is het reservelid een vrijwilliger van ’t Caves. 
 

9. Vaststelling contributie seizoen 2023 – 2024:  Deze is vastgesteld op 18,00 euro per jaar.  
 

10. Bestuursverkiezing en samenstelling. 
Peter van Lieshout is gedurende dit verslagjaar gestopt als bestuurslid in de functie van secretaris. 
Toine van Kessel en Andre Panjoel zijn volgens rooster aftredend en stellen zich beiden herkiesbaar. 
Unaniem worden beide door de vergadering herkozen en veel succes toegewenst voor de komende 
periode. 
Vraag van de voorzitter om het tekort aan bestuursleden aan te vullen en te melden bij het bestuur 
heeft succes gehad. Ben van den Berk en Frans van der Velden hebben zich aangemeld en gaan de 
komende bestuursvergadering bijwonen. 

11. Afscheid van adviseur Hans Hommering. 
Hans wordt door de voorzitter beschreven als een man die altijd klaar stond voor de leden en het 
bestuur, kortom een fijne man om mee samen te werken. 
Hans had 15 jaar een bestuursfunctie waarvan 6 jaar als voorzitter van de bond en daarna nog 4 jaar 
adviseur. 
Hij waarschuwde ons als adviseur van het bestuur bij het nemen van beslissingen over gevaren die er 
konden ontstaan. Wij zullen Hans gaan missen in de komende jaren maar wensen hem het beste in 
goede gezondheid en hopen hem nog vaak tegen te komen op het biljartlaken. 
Hans wordt getrakteerd op een fles wijn en bedankt voor zijn inzet bij de BKRB met een staande 
ovatie door de leden. 
Hierna bedankt Hans de leden en het bestuur voor het vertrouwen dat ze al die jaren in hem hebben 
gesteld en dat het fijn was om met hen samen te werken. 
Tot slot wenst hij het bestuur veel succes en wijsheid. 
 

12. Wijzigen/ aanpassen reglementen en bespreken competitie seizoen 2022 – 2023. 
Cor vraagt aandacht voor het opgeven van de teams voor de komende jaren en legt uit dat men 

na het opgeven van een team , de persoon die de inschrijving gedaan heeft, altijd een bericht 
terug krijgt via zijn mail box. Is dit niet het geval, probeer het dan opnieuw en controleer of het 
goede mail adres is ingevoerd. 
Lukt het dan nog niet neem dan contact op met de wedstrijdleider of secretaris van de BKRB. 
- Aanpassing wedstrijdreglement:  

Vraag van Tamarinde om de regel bij kampioenschappen  van maximaal 6 bij libre en 
maximaal 4 bij driebanden te schrappen. Uitleg van Cor hierover om dit niet te honoreren.                                    
Het maximum aantal spelers bij libre kampioenschappen is 6 en het minimum is 5. Bij 
driebanden kampioenschappen is het maximum aantal spelers 4 en het minimum 3. 

- Vraag van DOS uit Oerle: Het is moeilijk met een team van 5 spelers in de competitie te 
spelen. Als er een speler uitvalt en langer ziek is de regel 6 maal dubbel spelen per team in 
een seizoen.  In dit geval is er overleg mogelijk met de wedstrijdsecretaris. 

- Vraag van den Olifant om niet door te gaan met het drukken van boekjes omdat het ook 
digitaal wordt verstrekt. Voor onze sponsoren en oudere deelnemers is het belangrijk dat de 
boekjes 2x per jaar worden verspreid, dus het bestuur gaat dit niet overnemen. 



 
- Vraag van Cees van Loon over het indelen van de klasse op moyenne van het gespeelde 

moyenne van afgelopen seizoen en niet op de opgegeven spelers met hun aantal 
caramboles. Het wedstrijdreglement is hier duidelijk in, dit wordt niet gehonoreerd. 

- Vraag van DOS uit Oerle om de competitieronde waarin 27 april valt in zijn geheel te 
verschuiven naar een andere week. Cor vind dit nogal bezwaarlijk voor de teams die op een 
andere dag spelen. Hij stelt voor dat de teams die op 27 april niet kunnen of willen spelen de 
wedstrijd  in overleg met de tegenstander op een andere dag in die week te spelen of in een 
andere week. Wel graag wijzigingen doorgeven aan de wedstrijdsecretaris. 

- Vraag van Rene Meijer van BC Eersel over team moyenne aan het einde van de competitie. 
Cor legt uit dat de gespeelde partijen van hun team van elke persoon gespeelde wedstrijd 
meetelt in het team moyenne, dus niet de gespeelde wedstrijden voor een ander team.   
Voor het persoonlijk moyenne tellen wel alle gespeelde wedstrijden mee ongeacht in welk 
team je hebt gespeeld. 

- Cor legt uit waarom de competitie voor het driebanden twee weken later begint dan bij libre. 
Dit is omdat in de klassen bij driebanden met 13 teams word gespeeld en bij libre met 16 
teams. Dus meer wedstrijden bij libre.  Ons streven is om eind december met alle teams een 
halve competitie te hebben gespeeld om zo de aanpassing van de nieuwe spelers te kunnen 
doen. De driebanden competitie is ook twee weken eerder klaar bij einde seizoen. 

 
13.    Huldigen van de kampioenen seizoen 2021 – 2022. 

De kampioenen krijgen de gebruikelijke persoonlijke  prijzen  uitgereikt door Hans Hommering. 
 Kampioen driebanden :     Zanzibar uit Westerhoven. 
              Kampioen libre A klasse:   de Lucianoos uit Luyksgestel 
              Kampioen libre B klasse:   DOS uit Oerle 
De voorzitter bedankt den Achterum en ’t Caves voor de organisatie . 
 

14. Pauze,  met drankje. 
 

15. Eindstanden van het seizoen 2021 – 2022. 
De eindstanden van de competitie worden getoond op het grote scherm. 
Het was weer een genot om na een lange periode weer eindelijk competitie wedstrijden te kunnen 
spelen, niet alle wedstrijden konden gespeeld worden, daarom hebben wij maar 10 euro contributie 
gevraagd aan de leden. 
Ook hebben we voor dit seizoen besloten om het prijzengeld te halveren. De penningmeester heeft 
aangegeven geen gepast geld in die hoeveelheid bij de bank aan te kunnen vragen en daarom heeft 
het bestuur besloten om het prijzengeld over te maken naar een persoon van de vereniging die dan 
zorg draagt dat het bij het goede team terecht komt. Van een paar verenigingen heeft Toine van 
Kessel nog geen bankrekeningnummers ontvangen. Graag aandacht hiervoor voor 15 september. 
 

16. Rondvraag 
- Wout Couwenberg van BC Eersel vraagt,waar zijn de boekjes van augustus 2022 ! 

De boekjes worden na afloop van de vergadering meegegeven in de envelop met 
competitiebescheiden. De sponsors en ereleden hebben het boekje reeds ontvangen. 

        
17. Sluiting. 

Martien van der Wijst dankt iedereen voor zijn positieve inbreng en aanwezigheid en wenst 
allen een plezierig en mooi biljart seizoen toe.  
 
Voorzitter BKRB                                                                 Verslag van deze jaarvergadering. 
 Martien van der Wijst              Jan Tielemans   

                                                                                                             September 2022. 
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