Notulen 70e jaarvergadering gehouden op 17 februari 2017
1. Opening
Petra Lips opent de vergadering om 20.00 uur. Ongeveer 30 leden exclusief bestuur zijn
aanwezig (van de 145) en 8 leden hebben zich bij het bestuur afgemeld.
(Jan Mank, Sven Mank, Angelique Pieterse, Lenno van Vliet, Isabelle Kleijn, Gerrit
Kalshoven, Henk Bader & Peter Bader)
2. Notulen vorige vergadering (19 februari 2016)
Er zijn geen opmerkingen waarmee de notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.
3. Mededelingen
Stilgestaan bij de overleden leden Joop de Vreede, Gerard Keijzer, Huib Versluis, Jan
Versluis, Mari Markman en Hein Borst.
Tevens wordt er een extra punt aan de jaarvergadering toegevoegd ( punt 8a)
4. Ingekomen stukken
Er is 1 ingekomen stuk, dit stuk zal eerst behandeld worden in de eerst volgende
bestuursvergadering.
5. Open Ter Aarse Kampioenschappen 2017
Leo Lips heeft aangegeven dat de inschrijving voor de 33ste TAK in volle gang is. Echter
vanwege het feit dat de uiterlijke inleverdatum en de eerst geplande speeldatum dicht op
elkaar liggen. Is het verzoek zo veel min mogelijk datums aan te geven op het
inschrijfformulier waarop men niet kan spelen. Verzoeken dat men niet bij bepaalde spelers
in een poule wil spelen worden niet meer gehonoreerd. Tevens bestaat de mogelijkheid dat
vanuit poule A een aantal voorwedstrijden op de zaterdag gespeeld moeten gaan worden.
6. Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag wordt voorgelezen waarbij de successen van onze biljarters in 2016 nog
eenmaal de revue passeren. Wederom heeft de Plas weer een aantal Nederlands
kampioenen voortgebracht; het damesteam, Petra Lips-Versluis, Mick Fokker en Kitty
Westerbos, zijn voor de tweede keer op rij de beste van Nederland en Aad Verdel heeft het
Nederlands kampioenschap dagcompetitie 1ste klasse op zijn naam geschreven.
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
Arie van der Hoorn en Jan Mank hebben de kascontrole uitgevoerd en zijn zeer tevreden
over de boekhouding.
8a. Verhoging consumptieprijzen
Omdat de baromzet al tijden terug loopt en, indien er niet wordt ingegrepen, dit gaat
resulteren in een verlies komend jaar. Is het voorstel om de prijzen van de consumpties te
verhogen. Het betreft de volgende verhoging: koffie €0,15, bier, fris en overige drank met
€0,10 en etenswaren met € 0,25. Vanuit de leden is het idee geopperd om de contributie te
verhogen maar dit zal eventueel volgend jaar aan de orde zijn. Na een stemming onder de
aanwezige leden is het voorstel aangenomen.
9. Benoeming kascommissie
De kascommissie ziet er volgend jaar als volgt uit:
2e jaars Jan Mank
1e jaars Niek Westerbos
Als reserve wordt Jeffrey van de Ruit benoemd.

10. Decharge bestuur.
De vergadering verleent met een applaus decharge aan het bestuur voor het gevoerde
beleid in 2016.
11. Bestuursverkiezing.
Danny Kind en Hans Pieterse zijn periodiek aftredend. Hans Pieterse is herkiesbaar, Danny
is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om het bestuurslid Marco Mank de functie van
secretaris over te laten nemen van Danny Kind. De vergadering gaat hiermee akkoord. Er
hebben zich geen andere kandidaten voor een bestuursfunctie gemeld.
Het bestuur dankt Danny Kind voor zijn jarenlange inzet in verschillende functies binnen het
bestuur. Als blijk van dank en waardering is Danny benoemd tot lid van verdienste. Tevens is
hem een waardebon aangeboden.
12. Rondvraag.
Jan Pieterse:
- Er wordt elk jaar vanuit de Gemeente Nieuwkoop een verkiezing gehouden voor
sportman/ -vrouw/ -team van het jaar gehouden. Wordt hier vanuit het bestuur nog
iets mee gedaan?
Antwoord: Een goed idee, hier gaat het bestuur iets mee doen.
Rene Fransen:
- De muziek tijdens het biljarten is nog steeds niet optimaal, erg veel ruis, reclames en
nieuws. Is een DHB radio niet een idee om aan te schaffen?
Antwoord: Er zijn in het verleden al meerdere pogingen gedaan om de muziek te
optimaliseren. Ton van de Laarse heeft nog een DHB radio ter beschikking om te
testen. Hier zal met Ton een afspraak over worden gemaakt.
Patrick Leers:
- De tempratuur tijdens het biljarten blijft een probleem. Op sommige momenten is het
24 graden in het biljartlokaal. Kan hier een oplossing voor komen?
Antwoord: Het bestuur zal iemand laten komen om naar de thermostaat te kijken.
Leo Lips:
- Er worden nieuwe stoelen aangeschaft. Tijdens de vergadering was een
testexemplaar aanwezig welke getest is tijdens een biljartmiddag en P.K.
voorwedstrijden. De reactie was positief daarom is besloten om deze stoel aan te
schaffen.
- Leo bedankt de volgende leden voor de tijd die zij hebben gestoken in het
vernieuwen van het plafond: Peter Pieterse, Arno v/d Vlist, Jeffrey v/d Ruit en Gerrit
Kalshoven.
- Er zal een interview gehouden worden door Radio Hollands Midden met Petra Lips
Versluis en Dennis Sassen. Dit ter promotie voor de vereniging en de biljartsport in
zijn algemeen.
13. Sluiting.
De vergadering sluit om 21.05 uur waarna onze Nederlands kampioenen een receptie
aangeboden kregen. Tevens kregen de Nederlands kampioenen een mooi boeket bloemen.

