
Notulen 68e jaarvergadering gehouden op 20 februari 2015

1. Opening 
Petra Lips opent de vergadering om 20.00 uur. Ongeveer 33 leden exclusief bestuur zijn aanwezig 
(van de 140) en 16 leden hebben zich bij het bestuur afgemeld. 
(Dick Bloot, Willem van Vliet, Coby Bouwmeester, Patrick Leers, Richard Blouw, Rob van de Ven, 
Angelique van Vliet, Lenno van Vliet, Pieter van Voorbergen, Joop de Vreede, Piet Sanders, Anja 
Jacobs, Gerrit Kalshoven, Jaap Roggeveen, Hans Mank, Rene Pieterse) 

2. Notulen vorige vergadering (21 februari 2014)  
Er zijn geen opmerkingen waarmee de notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. 

3. Mededelingen  
Stilgestaan bij de overleden leden Rinus van Kessel en Henk Lek. 

4. Ingekomen stukken 
De ingezonden brief van Niek Westerbos over de clubavond op vrijdag wordt besproken. Hierin uit 
hij zijn zorgen over de opzet en de levensvatbaarheid van de clubavond. Na een uitgebreide 
discussie wordt besloten dat de deelnemers op 27 februari 2015 onderling in overleg gaan om de 
opzet van de vrijdagavond te bespreken. 

5. Ter Aarse Kampioenschappen 2015 
De organisatie overweegt om de voorwedstrijden ook op vrijdag te organiseren. Er worden 
verschillende redenen genoemd om dit niet te doen waarna de organisatie belooft hier nog eens 
goed naar te kijken. 

6. Jaarverslag secretaris  
Het jaarverslag wordt voorgelezen waarbij de successen van onze biljarters in 2014 nog eenmaal 
de revue passeren. 

7. Jaarverslag penningmeester 
Hans van Capel geeft uitleg over het jaarverslag. Er zijn geen opmerkingen en/of vragen waarmee 
het jaarverslag is goedgekeurd. 

8. Verslag kascommissie  
Paul Sassen en Kees Mank hebben de kascontrole uitgevoerd en zijn zeer tevreden over de 
boekhouding. 

9. Benoeming kascommissie 
De kascommissie ziet er volgend jaar als volgt uit: 
2e jaars Kees Mank 
1e jaars Arie van der Hoorn 
Als reserve wordt Niek Westerbos benoemd. 

10.Decharge bestuur 
De vergadering verleent met een applaus decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid in 
2014.  

11.Consumptieprijzen 2015 
De drank- en snackprijzen blijven in 2015 onveranderd. 

12.Bestuursverkiezing  
Hans van Capel en Leo Lips zijn periodiek aftredend en herkiesbaar. De vergadering gaat hiermee 
akkoord. Er hebben zich geen andere kandidaten voor een bestuursfunctie gemeld. 



13.Jubilarissen 
Petra huldigt Jan Mank, Peter Pieterse en Rene Pieterse (niet aanwezig) met hun 40-jarig 
lidmaatschap en Ben Sassen met zijn 25 jarig jubileum. Allen krijgen een aandenken. 

14.Rondvraag 
Ruud van Emmerik: 

- Wordt er binnenkort nog een 6-ballen toernooi georganiseerd? 
Antwoord: Ja, het is de bedoeling om dit eind 2015/begin 2016 weer te organiseren. 

Aad Verdel: 
- Worden er al voorbereidingen getroffen voor het jubileumfeest in 2017? 

 Antwoord: Tijdens de jaarvergadering wordt een feestcommissie samengesteld. Rene  
        Fransen, Aad Verdel en Dirk Hoogendoorn zullen het feest, samen met Petra 
        Lips vanuit het bestuur, organiseren. 

15.Sluiting  
Tijdens de sluiting worden twee leden tot Lid van Verdienste uitgeroepen voor het vele werk dat zij 
al vele jaren voor Biljartvereniging de Plas uitvoeren. Het betreft Hans Pieterse die al 25 jaar 
achter de bar staat en sinds enkele jaren tot het bestuur is toegetreden en Hans van Capel die al 
30 jaar diverse bestuursfuncties bekleed (voorzitter en penningmeester). Beiden krijgen een 
speldje opgespeld door de voorzitter Petra Lips. 

De vergadering sluit om 21.15 uur. 


