
Notulen 73e jaarvergadering gehouden op 28-02-2020 

 

1. Opening 

Petra Lips opent de vergadering om 20:02 uur. Er zijn 32 leden (van de 156 leden) exclusief 

bestuur aanwezig en 9 leden hebben zich bij het bestuur afgemeld ( Arno Hiemstra, Kitty 

Westerbos, Isabel Kleijn, Jan Pieterse, Peter Walgreen, Sven Mank, Lars Mank, Cor Groen 

in ’t Wout en Marco Mank) 

 

2. Notulen vorige vergadering ( 15 februari 2019) 

De notulen zijn goed gekeurd. 

 

3. Mededelingen 

Het afgelopen jaar zijn Jan van der Panne, Gijs van Lammeren en Dick Bloot ons ontvallen, 

de voorzitster vraagt alle aanwezige leden te gaan staan en een minuut stilte te nemen.  

Teams gaan vanaf het nieuwe seizoen ( seizoen 2020/2021) zelf de tafels stofzuigen. De 

stofzuiger hangt in het computerhok, per kant wel wachten tot beide tafels gereed zijn. 

Het rookbeleid moet strenger worden nageleefd. Er geldt een algeheel rookverbod in het 

pand. Ook in het inkorfhok mag niet meer gerookt worden. Buiten en achter de gele 

markeringslijn mag nog wel gerookt worden. Bij een overtreding legt het kerkbestuur sancties 

op.  

Op 20 maart zal Dick Jaspers aanwezig zijn in het lokaal 

 

4. Ingekomen stukken 

Er is een brief binnengekomen van Isabel namens de recreanten over de biljartballen. Er is 

besproken dat vanaf seizoen 2020/2021 4 stuks ( 2x witte en 1x rode bal) biljartballen voor 

de avondcompetitie en 4 stuks ( 1x geel, wit en rood) biljartballen besteld gaan worden. 

Tevens is er een brief binnengekomen over extra stoelen bij de tafels 3 &4. Deze brief zal bij 

de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld worden. 

 

5. Open Ter Aarse kampioenschappen 

De inschrijving van de 36ste TAK is weer in volle gang. De inschrijfformulieren liggen achter 

de bar of kunnen gedownload worden vanaf de website. Echter is de inschrijftijd aan de 

krappe kant gebleken hier zal volgend jaar aandacht aan worden besteed. 

 

6. Jaarverslag secretaris 

Het jaarverslag wordt voorgelezen waarbij de successen van onze biljarters in  2019 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. Tijdens de jaarvergadering is een prijsverhoging 

van de consumpties besproken echter had dit wel van te voren op de uitnodiging vermeld 

moeten worden. De aanwezige leden hebben het voorstel positief besluit aangenomen. 

De volgende prijsverhogingen zijn goedgekeurd: 

Koffie + € 0,10, bier + € 0,10, drank + € 0,20 en fris + € 0,10. 

Sap wordt € 1,50 per fles, etenswaar + € 0,25. 

De prijsverhoging gaat in op 01 april 2020 

Tevens is besloten om de contributie met €10,- voor alle leden te verhogen. 



 

8. Verslag Kascommissie 

Jan Mank en Danny Kind hebben de kascontrole uitgevoerd en zijn zeer tevreden over de 

boekhouding. 

 

9. Benoeming kascommissie 

De kascommissie ziet er volgend jaar als volgt uit: 

2de jaars Danny Kind 

1ste jaars Martijn van der Bos 

 

Als reserve wordt Fer Koeleman benoemd. 

 

10. Decharge bestuur 

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

beleid in 2019. 

 

11. Bestuursverkiezing 

Marco Mank is aftredend en is herkiesbaar. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

Per 31 december 2020 zal Hans van Capel zijn taken als penningmeester neerleggen. Hij zal 

wel de periode afmaken samen met zijn vervanger tot de volgende jaarvergadering. Per 1 

januari zal een nieuwe penningmeester nodig zijn. 

 

12. Jubilarissen 

De volgende leden worden gehuldigd vanwege hun 25-jarig lidmaatschap: Hans Mur, Lenno 

van Vliet en René Fransen. Allen krijgen bloemen en een aandenken. 

 

13. Rondvraag  

Nico Westerbos: 

- Het voorstel voor de extra stoelen is de tafels die bij biljart 3 & 4 staan in te korten net als 

bij de biljarts 1 & 2. Het bestuur geeft aan dit mee te nemen en bij de eerst volgende 

bestuursvergadering dit te bespreken. 

 

Ruud van Emmerik: 

- Hoe is het geregeld met de financiën m.b.t. het binnenhalen van Dick Jaspers? Het bestuur 

geeft aan dat de club €400,- bijdraagt en het restant d.m.v. sponsoring en leden, die tegen 

Dick een partij willen spelen, dienen een bijdrage te geven. 

 

Martijn van der Bos: 

- Er is iemand betrapt in het toilet tijdens het roken. Er wordt  gevraagd of het bestuur hier 

sancties voor kan opleggen indien men dit blijft doen? Tijdens de komende 

bestuursvergadering zal het bestuur hier een standpunt over innemen. 

 

René Fransen: 

- De toiletgroep stinkt behoorlijk bij tijd en wijlen, kan hier iets aan gedaan worden? Het 

bestuur geeft aan dit met het kerkbestuur te moeten bespreken, zij zijn verantwoordelijk voor 

het pand. 

 

14. Sluiting 



De vergadering sluit om 21:07. 


