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NOTULEN 
 

Algemene Jaarvergadering 2021 Senioren Biljart Bond Maas en Peel 

Maandag 30 augustus 2021 in De Sprunk te Koningslust 

 

1. Opening door de voorzitter 

Iedereen wordt van harte welkom geheten. Wij zijn blij dat de jaarvergadering weer in aangepaste 

vorm kan plaatsvinden. 

Een bericht van verhindering ontvangen van Hans Hunnekens nieuw kandidaat bestuurslid. 

Ook Jac Timmermans de penningmeester heeft aangegeven in verband met ziekte niet aanwezig te 

kunnen zijn. Hierop later meer bij agendapunt Financiën en Bestuursverkiezing. 

Vervolgens worden de overleden leden herdacht.  

Seizoen 2019-2020: Piet Cuppen, Wiel Fleuren, Adriaan Leenders, Jac Derckx, Huub Pelzer en Frans 

Reinders. 

Seizoen 2020-2021: Joep van Helden. 

2. A. Er wordt afscheid genomen van Piet Thijssen die in 2020 na 9 jaar is afgetreden en waarvan wij 

nog geen afscheid hebben kunnen nemen.  

Piet wordt bedankt voor zijn verdiensten voor onze Bond gedurende die 9 jaar. Vooral voor zijn 

werkzaamheden en inzet als secretaris, wedstrijdleider competitie en het organiseren van de 

jaarlijkse persoonlijke kampioenschappen. Niets was hem teveel. De organisatie moest ‘staan’. 

Als dank ontvangt Piet een diner bon en bloemen. 

B. Omdat Jac Timmermans niet aanwezig kan zijn heeft het bestuur hem thuis bezocht en bedankt 

voor het vele en accurate werk dat hij op het gebied van onze financiën in de afgelopen 10 jaar 

gedaan heeft.  

Als dank heeft hij namens onze Bond bloemen en een VVV-bon gekregen. 

3. Jaarverslag secretaris 2020-2021 wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.  

4. Financieel verslag 2020-2021 en begroting 2021-2022. 

De secretaris heeft als waarnemend penningmeester het financieel verslag met de begroting 

opgesteld. De penningmeester heeft de financiën met de volledig bijgewerkte financiële 

administratie overgedragen. Met de gegeven toelichting wordt het verslag en de begroting 

goedgekeurd. 

5. Kascontrolecommissie Mart van Knippenberg en Michel Ebisch: De financiën zijn op orde. Geen 

opmerkingen. Bestuur wordt decharge verleend.  

Aftredend is Michel Ebisch. Krijn Gartsen stelt zich beschikbaar en vervangt Michel Ebisch. 

6. Bestuursverkiezing: 

 Wedstrijdleider:  Benoeming met algemene stemmen: Frans van der Velden die op 8 september 

2020 de functie wedstrijdleider van Piet Thijssen heeft ingevuld. Hij is aftredend in 2023. 

Voorzitter: Henny Pijnenburg. Gekozen 2018, aftredend 2021 en herkiesbaar. 

 Secretaris: Wiel Henderikx. Gekozen 2013, aftredend 2022. 

 Penningmeester: Jac Timmermans. Gekozen 2011. Heeft functie neergelegd. Vacature. 
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 Vóór de jaarvergadering hebben Frans Tijssen en Hans Hunnekens zich beschikbaar gesteld om de 

2 vacatures binnen het bestuur in te vullen. 

Met algemene stemmen worden Frans en Hans benoemd.  

Functieverdeling bestuursleden in de eerstvolgende bestuursvergadering. 

7. Ingekomen en uitgaande stukken. 

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (de WNTR) in werking getreden. Er zijn 

geen notariële statuten. Bestuurders zijn vanaf die datum hoofdelijk aansprakelijk. De leden worden 

via de teamleiders nader geïnformeerd over het wel dan niet nodig zijn van notariële statuten en 

wat de daaraan verbonden kosten zijn. 

8. Vaststelling contributie: Voor nieuwe leden blijft de contributie € 9,00. De contributie dient via de 

teamleiders vóór aanvang van de competitie te worden overgemaakt op de bankrekening van SBB 

Maas en Peel. IBAN nummer: NL85 RABO 0103 9025 97. Bij betaling de lidnummers en namen 

vermelden. Specificatie kan ook per e-mail worden doorgegeven aan de penningmeester. 

Besluit: Inschrijving competitie vindt plaats na betaling van de contributie. 

9. Competitie 2021-2022. Start in week 39 op maandag 27 september 2021. 

35 teams: 12 teams in poule A en B en 11 in poule C. Tellijsten, wedstrijdreglement, volgorde van 

spelen, teamsamenstelling, wedstrijdrooster, en spelers die geen dubbelpartij kunnen spelen zijn te 

downloaden via de website sbbmaasenpeel.nl. Het wedstrijdformulier kan voorafgaand aan de te 

spelen wedstrijd door de teamleiders worden afgedrukt vanuit BiljartPoint. 

De PK 2021 is gepland in week 50 en de finale in week 2. Inschrijving, reglement, plaats en finale via 

teamleiders. 

Secretaris zal de van Frans Tijssen ontvangen routebeschrijving naar D’n Binger, voorafgaand aan de 

competitie naar alle teamleiders sturen. 

10. Wedstrijdreglement. Volgorde van spelen volgens vastgesteld schema! Teamleiders dienen de 

spelers die geen dubbelpartij kunnen spelen aangemeld te hebben vóór aanvang van de competitie. 

De arbiter en de spelers van het thuis en uitspelende team kunnen de speler erop wijzen de juiste 

bal te spelen. At kan alleen bij aanvang van de beurt en niet nadat er al gespeeld is. Een al gespeelde 

bal kan niet worden teruggedraaid. 

11. Boetes, ongewijzigd. 

12. Rabobank ClubSupport: Opbrengst ruim € 100 minder dan het vorig jaar. Wellicht veroorzaakt door 

de wijziging in de stemprocedure. Leden van de Rabobank die problemen met het stemmen 

ondervinden kunnen contact opnemen met onze secretaris. U wordt daarbij geholpen! 

13. Rondvraag. Krijn Gartsen, Had Philipsen en Wiel Henderikx melden zich voor de rondvraag. 

Krijn Gartsen: Opgave teams KBO Helden is niet correct verwerkt in BiljartPoint. Wordt aangepast. 

Had Philipsen: Kan en mag gevraagd worden naar vaccinatie? Nee. Elke speler dient zijn 

verantwoordelijkheid in deze te nemen. 

Wiel Henderikx: Jac Habets heeft voor de vergadering aangegeven dat de ereleden geen 

afzonderlijke uitnodiging hebben ontvangen. Hiervoor worden excuses aangeboden.  

14. Sluiting. Om 15:50 uur door de voorzitter. 

 

Besluiten genomen in de jaarvergadering: 

1. Benoeming bestuursleden: Frans van der Velden (wedstrijdleider), Frans Thijssen en Hans 

Hunnekens. 

2. Bij inschrijving team voor deelname aan de competitie dient de contributie van het gehele team 

door de teamleider worden overgemaakt op de bankrekening van de SBB Maas en Peel. Niet 

betaald, dan geen inschrijving. 

3. Nadere informatie wordt verstrekt via teamleider over de wet WNTR. Wel of niet notariële statuten 

en de daaraan verbonden kosten. 
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4. Teams en/of spelers kunnen door het bestuur worden uitgesloten aan deelname competitie indien 

aan niet alle verplichtingen is voldaan en/of het wedstrijdreglement niet wordt nageleefd.  

 

 


