
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

Aan:  Besturen aangesloten verenigingen   Datum: woensdag 3 november 2021  

        Ereleden     Plaats: Burg. Buining Sportpark  

                                                                                 BV’ 75  Leusden            

          Aanvang: 20.00 uur 

Agenda: 

 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen najaarsvergadering d.d. 6 november 2019 

4. Besluitenlijst 

5. Jaarverslag secretaris over 2020 

6. Financiën: 

a. Resultatenrekening 2019/2020 met toelichting. 

b. Resultatenrekening 2020/2021 met toelichting. 

  c.  Balans per 30-06-2021 

  d.  Verslag F.A.C. 

                e.  Begroting 2021/2022 

  f.  Vaststelling contributie 2021/2022. Het bestuur stelt voor om contributie 

vast te stellen volgens de onderstaande bedragen:                                      

Senioren avondcompetitie € 18.= ; senioren dag-competitie € 18.=;  senioren 

dag- en avondcompetitie € 30.= en jeugdleden € 10,.=  

 g.  Verkiezing leden F.A.C.                                                        

 Note: Vergeet niet om bij de stukken genoemd bij a, b, en e de “tabjes” onderaan  

     het document uit te printen. 

 

7.  Najaarsvergadering KNBB 

  

8. Bestuursverkiezing 

Periodiek aftredend en herkiesbaar R. J. Slim, secretaris. 

Het bestuur stelt voor om dhr. G. Hoogerduijn en dhr. H. Albers tot algemeen 

bestuurslid te kiezen. 

 

Art. 11 lid 2 der statuten luidt: Tot uiterlijk drie weken voor de districtsvergadering,  

waarin in de bestuur vacatures dient te worden voorzien, kunnen door het 

districtsbestuur of door tenminste twee verenigingen kandidaten worden voorgesteld. 

 9.   Benoeming lid commissie verweerschriften. Door het wegvallen van E. Suurland   

als commissielid dient de commissie weer te worden aangevuld met een derde lid. 

10.  Werkgroep Biljart Ontwikkeling  Zie bijlage. 

11. Jaarverslag wedstrijdleiders over seizoen 2019-2020 

     12. Arbitrage 

     13. Voorstellen bestuur. 

     14. Rondvraag 

     15. Sluiting 

 

Voor aanvang van de vergadering dient iedere vereniging de geloofsbrieven in te leveren 

en de presentielijst te tekenen. 

Elke vereniging is verplicht zich te laten vertegenwoordigen door één 

bestuurslid, die de vergadering tot aan de rondvraag dient bij te wonen.  



Bij in gebreke blijven hiervan kan de vergadering, op voorstel van het bestuur, de 

betreffende vereniging een heffing wegens administratief verzuim opleggen. 

 

BIJ BV’75 IS CORONAPAS VERPLICHT. 

 

Bijlage agendapunt 10 

Werkgroep Biljart ontwikkeling (WBO)  

 In februari 2020 werden de leden van district E&F uitgenodigd om één van hun leden af te vaardigen 

als vertegenwoordiger van de op te richten WBO. In een uitgebreide notitie werd het doel e.d. ervan 

beschreven. Een aantal verenigingen heeft daarop gereageerd. Daarvan waren er een paar positief in 

de zin dat men het een positief idee vond maar er volgde geen afvaardiging. Van een paar kregen we 

ook een afwijzing zonder verder waardeoordeel over het initiatief. Van één vereniging kregen we een 

positieve reactie in de vorm van een naam van een afgevaardigde.   

Daarna werd het stil. Corona deed haar intrede in de wereld. Het sporten kwam stil te liggen en ook 

het overleggen werd gestopt. Tweede helft 2020 werden de leden nogmaals geattendeerd op het 

initiatief maar dat leverde geen reactie(s) op.  De tweede coronagolf legde echter  weer het sociaal 

maatschappelijke leven stil.  

Gelukkig is het seizoen 2021/2022 van start kunnen gaan.  

We biljarten weer! De vraag is nu of er wat de leden betreft nog verder initiatief genomen moet 

worden met zoiets als een WBO. Is er interesse om samen na te denken over de toekomst van onze 

sport binnen zo’n werkgroep? Tot nu toe was de interesse daarvoor niet groot. We horen graag van u 

hoe die situatie nu is. 

Geert Hoogerduijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


