
Notulen 72e jaarvergadering gehouden op 15 februari 2019 

 

1. Opening 

Petra Lips opent de vergadering om 20:00 uur. Er zijn 39 leden (van de 142 leden) exclusief 

bestuur aanwezig en 15 leden hebben zich bij het bestuur afgemeld ( Hans Mur, Willem 

Vork, Pieter Voorbergen, Eric van Hoorn, Sven Mank, Lars Mank, Michel Wedema, Ge van 

Lammeren, Sim Zwirs, Isabelle Kleijn, Henk Vergeer, Arno Hiemstra, Nico Stuivenberg, Hans 

Pieterse en Willem van Vliet)  

 

2. Notulen vorige vergadering ( 16 februari 2018) 

De notulen blijken niet ter inzage op de website te staan. Deze zullen alsnog online komen te 

staan. Bij punt 11 had vermeld moeten worden dat Dirk Hoogendoorn toegevoegd is als 

algemeen bestuurslid aan het bestuur. 

 

3. Mededelingen 

Het afgelopen jaar is Leo Mesman ons ontvallen, de voorzitster vraagt alle aanwezige leden 

te gaan staan en een minuut stilte te nemen.  

Er wordt gevraagd om eventuele mutaties tijdig door te geven aan de secretaris. 

 

4. Ingekomen stukken 

Er is een ingezonden brief namens een aantal leden van de recreanten. Hierin wordt 

gevraagd of het bestuur en de leden akkoord gaan met de aanschaf van een tweetal tenten. 

Hans Mank heeft tijdens de vergadering toelichting gegeven over de kosten en materiaal ban 

de aan te schaffen tenten. Na een peiling in de zaal onder de aanwezige leden is met een 

stemming overeengekomen dat het bestuur de kosten van de huur van de tenten op zich 

neemt zodat de kosten voor het fietstochtje acceptabel blijven. 

 

5. Open Ter Aarse kampioenschappen 

De inschrijving van de 35ste TAK is weer in volle gang. Het aantal inschrijvingen is gestegen 

ten opzichte van de vorige editie. Leo vraagt aan de leden het aantal dagen dat men niet kan 

te beperken zodat een indeling van de poules en wedstrijddagen makkelijker verloopt. 

 

6. Jaarverslag secretaris 

Het jaarverslag wordt voorgelezen waarbij de successen van onze biljarters in  2018 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 goed gekeurd. 

 

8. Verslag Kascommissie 

Jan Mank en Jeffrey van de Ruit hebben de kascontrole uitgevoerd en zijn zeer tevreden 

over de boekhouding. 

 

9. Benoeming kascommissie 

Jeffrey van de Ruit heeft zich uitgeschreven als lid van de vereniging en kan daardoor 

volgend jaar niet zijn 2de jaar als kascommissie uitvoeren. Jan Mank is bereid gevonden om 

een derde maal de kascommissie uit te voeren. 



De kascommissie ziet er volgend jaar als volgt uit: 

3de jaars Jan Mank 

1ste jaars Danny Kind 

 

Als reserve wordt Martijn van de Bos benoemd. 

 

10. Decharge bestuur 

De vergadering verleent met een applaus decharge aan het bestuur voor het gevoerde 

beleid in 2018. 

 

11. Bestuursverkiezing 

Hans Pieterse is aftredend en is niet herkiesbaar. Angelique geeft tijdens de vergadering een 

uitleg aangaande Hans zijn gezondheid en situatie.  

Hans van Capel had bij de vorige jaarvergadering aangegeven te stoppen als 

penningmeester echter bij het uitblijven van een opvolger heeft Hans besloten om aan te 

blijven. Er wordt uitleg gegeven aan de leden dat indien er geen geschikte kandidaat binnen 

de vereniging gevonden wordt het bestuur genoodzaakt is om de optie te bekijken extern 

iemand in te huren. Er worden door diverse leden verschillende namen genoemd binnen de 

vereniging die het bestuur, eventueel nogmaals, zal benaderen voor de functie. 

 

12. Jubilarissen 

De volgende leden worden gehuldigd vanwege hun 25-jarig lidmaatschap: Jan van de Hoorn 

en Arno van der Vlist. Hans Mank wordt gehuldigd vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap. Allen 

krijgen bloemen en een aandenken. 

Vanwege hun jarenlange inzet voor de vereniging worden Hans Pieterse en Hans van Capel 

benoemd als ere leden van de vereniging.   

 

13. Rondvraag  

Tinus van Tol: 

- Hoe wordt de barbezetting opgelost nu Hans Pieterse niet meer achter de bar staat? 

Het bestuur geeft aan dat op dit moment de barbezetting opgevangen wordt door 

diverse leden maar dat er 1 á 2 vaste barmensen bij zouden moeten komen. De 

taken die Hans had wat betreft inkoop en andere facilitaire zaken zijn door Dirk 

Hoogendoorn overgenomen. 

 

Ted Kohler: 

- Is het mogelijk dat er een pinapparaat komt zodat o.a. het barpersoneel niet met geld 

over straat hoeft? Het bestuur geeft aan op dit moment geen meerwaarde in te zien 

van een pinapparaat. Om te voorkomen dat barpersoneel met geld over straat  hoeft 

heeft de vereniging de beschikking over een kluis.  

- Het bericht dat Leo Mesman was overleden kwam te laat binnen pas nadat de 

uitvaart al geweest was. Hierdoor kon men niet bij de uitvaart aanwezig zijn. Het 

bestuur geeft aan dat ook zij het bericht (te) laat binnen had gekregen en deze 

meteen heeft geplaatst op de mededelingenborden en op de website.  

 

Danny Kind: 

- Vorig jaar is tijdens de jaarvergadering besproken dat er een ander soort biljartlaken 

een optie zou zijn voor de vereniging. Het bestuur heeft deze lakens laten plaatsen 



waarna er een evaluatie plaats zou vinden. Wat is hier de status van? Het bestuur 

geeft aan voor het nieuwe seizoen pas een beslissing te nemen niet voordat er 

diverse meningen worden verzameld van o.a. de teamleiders van de 

competitieteams.  

 

14. Sluiting 

De vergadering sluit om 21:15. 

 

 

 


