Notulen 69e jaarvergadering gehouden op 19 februari 2016
1.

Opening

2.

Notulen vorige vergadering (20 februari 2015)

3.

Mededelingen

4.

Ingekomen stukken

5.

Ter Aarse Kampioenschappen 2015

6.

Jaarverslag secretaris

7.

Jaarverslag penningmeester

8.

Verslag kascommissie

9.

Benoeming kascommissie

Petra Lips opent de vergadering om 20.00 uur. Ongeveer 30 leden exclusief bestuur zijn aanwezig
(van de 145) en 9 leden hebben zich bij het bestuur afgemeld.
(Dick Bloot, Richard Blouw, Angelique Pieterse, Lenno van Vliet, Dirk Hoogendoorn, Wilco van
Diemen, Kees Mank, Arie van der Hoorn, Sim Zwirs)
Er zijn geen opmerkingen waarmee de notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.
De voorzitter meldt dat er dit jaar geen leden van BV de Plas zijn overleden waarna luid applaus
volgt.
Er zijn geen ingekomen stukken.
Leo Lips geeft aan dat er 27 TAK-sponsors zijn gevonden die zich voor een periode van 3 jaar
hebben vastgelegd. De Plas heeft deze sponsors speciale sponsorborden aangeboden die
binnenkort aan de muur bij biljart 1 zullen worden opgehangen.
Jan Pieterse oppert het idee dat er meer reclame gemaakt kan worden door melding op de
kabelkrant en in het Witte Weekblad. De vergadering en de TAK organisatie vinden dit een goed
idee. Leo Lips zal dit idee verder vormgeven.
De secretaris verwijst voor de successen van onze biljarters in 2015 naar de onlangs uitgekomen
nieuwsbrief.
Hans van Capel geeft uitleg over het jaarverslag. Er zijn geen opmerkingen en/of vragen waarmee
het jaarverslag van de penningmeester is goedgekeurd.
Kees Mank en Arie van der Hoorn hebben dit jaar de kascontrole uitgevoerd en zijn zeer tevreden
over de boekhouding. Zij laten dit wegens verhindering weten via de reserve Niek Westerbos die
op zijn beurt ziek is en een brief laat voorlezen door de secretaris waarin Kees en Arie de
penningmeester Hans van Capel decharge verlenen voor de gevoerde boekhouding in 2015.
De kascommissie ziet er volgend jaar als volgt uit:
2e jaars Arie van der Hoorn
1e jaars Niek Westerbos
Als reserve wordt Jan Mank benoemd.

10. Decharge bestuur

De vergadering verleent met een applaus decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid in
2015.

11.

Bestuursverkiezing

Petra Lips is periodiek aftredend en herkiesbaar. De vergadering gaat hiermee akkoord. Er hebben
zich geen andere kandidaten voor een bestuursfunctie gemeld.

12. Jubilarissen

Petra huldigt Henk Bader, Fer Koeleman en Jan Versluis (niet aanwezig) met hun 25-jarig
lidmaatschap. Allen krijgen een aandenken.

13. Rondvraag

Ruud van Emmerik:
- Kan er een oplossing voor het probleem met de muziek/radio worden gevonden? Soms valt
de muziek uit en er kan maar naar één zender worden geluisterd.
Antwoord: Ja, het bestuur zal de problemen in kaart brengen en met een oplossing komen.
Rene Fransen:
- Rene dankt de organisatoren van de vrijdagavond thema-avonden.
Pieter van Voorbergen:
- Wil graag dat de bordjes “horloges afdoen en mobiele telefoons uitzetten” zo spoedig
mogelijk weer worden gemonteerd om de nieuwe lakens te beschermen. Daarnaast
bedankt hij het bestuur voor al het werk dat wordt gedaan.
Antwoord: De bordjes worden snel opgehangen, mogelijk tegelijk met de sponsorbordjes.
Jan Pieterse:
- Stelt voor om tijdens de braderie in september leden te werven voor BV de Plas door het
clublokaal open te stellen voor publiek en leuke activiteiten te organiseren.
Antwoord: De vergadering en het bestuur vinden dit een goed idee. In de nieuwsbrief zal
worden gevraagd wie van de leden dit wil organiseren. Hierbij zal het bestuur haar
medewerking verlenen.
Marco Mank:
Marco vertelt zijn plannen voor de nieuwsbrief. In 2016 zullen er regelmatig nieuwsbrieven worden
gemaakt die in geplastificeerde vorm ter inzage achter de bar komen te liggen. Ook worden deze
nieuwsbrieven geplaatst op de website.
Marco geeft als organisator van het 6-ballen toernooi ook aan dat er in 3 categorieën nog geen
finalisten zijn dus dat hier kansen liggen. Ook noemt hij de 13 reeds geplaatste finalisten.
Tot en met zaterdag 27 februari is het mogelijk je te plaatsen voor de finale die op zaterdag 5
maart zal plaatsvinden.
Leo Lips:
Leo geeft aan dat er weer enkele verbeteringen aan het clublokaal op stapel staan.
Zo worden er twee grote televisieschermen geplaatst waar uitslagen, standen en sponsors op
geprojecteerd kunnen worden. Naar verwachting zullen ze voor het eerst bij de TAK 2016 te
bewonderen zijn.
Daarnaast worden in de zomer de plafondplaten vervangen waarbij er hulp van enkele leden zal
worden gevraagd.
Tot slot dienen leden van BV de Plas het door de kerk geplaatste rookhok te schilderen. Dit maakt
deel uit van de afspraak met het kerkbestuur. Leo zal binnenkort enkele rokende leden benaderen
om dit samen op te pakken.

14. Sluiting

De vergadering sluit om 20.45 uur waarna de receptie begint voor het damesteam dat in 2015
Nederlands Kampioen is geworden.

