Biljartclub de Vliegert

biljartclub@kersenplukkers.nl
secretariaat: van Rodestraat 109a, 5731 VR, Mierlo

Notulen van de 121e bestuursvergadering op maandagochtend 1 april 2019.
Aanwezig,Wim Kersten, Henk Groenemans, Ad Brouwers, Hans Janssen en Toon Koolen.

Opening.
De vergadering wordt om 09.30 uur geopend.

1. Notulen van maandagochtend 11 maart 2019.
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Ingekomen en uitgaande stukken.
Van nieuw lid Hr. Pasmans is de auto incasso rond. Nu rest afhandelen.
De kerstviering van de Kersenplukkers 2019 is op ons verzoek verzet. Hierdoor kan ons kersttoernooi
op een beter tijdstip (net voor Kerstmis) plaats vinden.

3. Attenties en ledenadministratie.
Harry Engels is geopereerd en bezocht door Toon Koolen en Leo v.d. Putten.

4. Financiële situatie.
Deze is onverminderd goed. Contributie is binnen via auto incasso en 3 direct betalers. Inschrijfgelden
van lentetoernooi niet allemaal binnen. GL’s moeten beter noteren wie betaald heeft.

5. Stand van zaken betreffende de wedstrijdleiding.
De 3e periode loopt nog 2 speeldagen.

6. Lentetoernooi.
In de week van 8 tot 12 april wordt dit weer gespeeld met dit jaar 13 teams die zo gelijkwaardig
mogelijk zijn ingedeeld. Nog enkele inschrijfgelden ontbreken. Hans zal regelen dat de zaal
aangekleed wordt.

7. Voorbereiding Jaarvergadering Biljartclub.
Op 7 mei staat deze gepland. Voorbereid moet worden: De uitnodiging waarin vermeld wie aftredend
en herkiesbaar is, hoe men zich voor bestuurder aan kan melden. Ook de agenda voor het komende
seizoen presenteren. Verder bereiden Wim, Hans en Henk hun verhaal voor deze vergadering voor.
Ook bestuurslid Kersenplukkers op tijd uitnodigen voor onze jaarvergadering.

8. Jaarvergadering Kersenplukkers
Ben is nu weg uit het bestuur, Zijn taak gaat naar Joop v Zwet. Maarten is uit het bestuur, maar blijft
waarschijnlijk wel ons contactpersoon. Verder regelt hij de technische zaken in de Vliegert.

9. Blijk van waardering voor onze vrijwilligers
De vrijwilligersavond van de Kersenplukkers geeft wat onvrede bij onze vrijwilligers.
Voor de Kersenplukkers zijn dit alle vrijwilligers die rechtstreeks door de Kersenplukkers worden
aangestuurd. Hierdoor behoren onze vrijwilligers niet tot deze groep.
Wij proberen onze vrijwilligers die hard nodig zijn te verwennen door middel van de Kick-Off en staan
open voor nog meer ideeën om onze waardering voor deze mensen uit te drukken.

10. Mededelingen en rondvraag.
Toon: Nieuw lid, geplaatst in punt 2.

11. Tijd en datum volgende vergadering.
Maandag 29 april 2019. Om 14.00 uur.
Hierna wordt de vergadering gesloten om 10.40 uur zomertijd.

Ad Brouwers, secretaris
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