
Notulen ledenvergadering 26-06-2019 GBB bij De Schakel 
 
Aanwezig: 10 leden van 4 verenigingen en 5 bestuursleden 
 
1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2.  Voorstellen van het bestuur: 
 - Patrick Stevens – Voorzitter 
 - Roy van der Hamsvoord – Secretaris 
 - Frank Faes – Wedstrijdleiding 
 - Toin Brouwers – Penningmeester 
 - Ad van Opstal – Toernooi Leiding 
 
3.  Goedkeuring agenda 

De agenda wordt goedgekeurd. 
 

4.  Goedkeuring notulen 2018. 
 - KOT  – Is er iets gebeurt met het voorstel om andere dorpen te benaderen 
 - Bestuur  – Ja, vanuit het Engeltje, en vanuit Rijen is er een reactie gekomen. 
  Dit moet nog verder uitgewerkt worden  maar, we zijn er mee bezig  
 
5.  Stemming ingekomen voorstellen: 
 - A: Seizoen beginnen met driebanden en daarna libre – Voorstel verworpen 
 - B: Teams (ook bij libre) altijd met viertallen – Voorstel verworpen  
 
6.  Verslag Secretariaat door Roy van der Hamsvoord 

Verspreid over 4 verenigingen heeft de GBB aan het eind van seizoen 2018-2019 
127 leden waarvan 16 dames. 
De GBB had in 2017-2018 130 leden waarvan 17 dames. 

 
7. Jaarverslag wedstrijdcompetitie door Frank Faes. 

-  Libre   Poule A: DOT 3  
Poule B: KOT 7 

 
Kampioen Libre : KOT 7 
 

-  Driebanden  Poule A: DOT 7  
Poule B: DOT 3 
 
Kampioen Driebanden: DOT 7 

 
8.  Verslag en evaluatie Pers. Kampioenschappen door Ad van Opstal. 

In 2018 is gevraagd of er weer een PK georganiseerd kon worden, er is toen afgesproken dat 
er na de competitie een nieuw toernooi zou komen in de vorm van bandstoten. 
 
Opgegeven: totaal 15 pers, ingedeeld in 3 poules van 5 spelend op 2 avonden. 
 
- 3e Klasse: Jan van Nimwegen (DOT) 
- 2e Klasse: Hans Wey (RNH) 
- 1e Klasse:  Arie van Alphen (RNH) 
 



Evaluatie: 
Ondanks dat er weinig animo was, en dat er op het laatste moment toch nog verhinderingen 
waren die niet waren doorgegeven, waar wel mogelijkheid toe was,  is het toernooi als zeer 
positief ervaren door de deelnemende leden. Er is dan ook besloten, om hier volgend jaar 
onveranderd mee door te gaan. 

 
9.  Financieel  Jaarverslag door Toin Brouwers. 
 Het financieel verlag is ten inzage aangeboden aan de aanwezige leden , en goedgekeurd 
 - Kascontrole door:  Petra Michielsen 
     Jos Bink  

Jos Bink treedt af, en wordt opgevolgd door Patricia van Opstal. Het bestuur bedankt de 
commissie voor haar diensten. 

  
10.  Bestuuursverkiezing 
 Toin Brouwers en Frank Faes zijn beide aftredend en herkiesbaar. Beide worden herkozen. 
  
11. Evaluatie  huidige competitieopzet. 
 Na 2 jaar in deze opzet te hebben gespeeld, wordt de opzet als positief ervaren. 
 Er wordt besloten hiermee door te gaan, mits een paar kleine aanpassingen in Punt 13 
 
12. Behandeling ingekomen stukken. 

- DOT: Herinvoering van de persoonlijke kampioenschappen (PK) libre na beëindiging 
van de libre competitie en PK driebanden na beëindiging van de competitie 
driebanden 

 - Zoals in Punt 8 is besloten, gaan we door met de nieuwe opzet van de PK. 
- KOT: Aanpassing van de nieuwe gemiddeldes 
 - Wordt in Punt 13 Behandeld 

 
13. Voorstel wijziging aantallen 
 Als eerste mogen de vertegenwoordigers van de vereniging zeggen wat ze er van vinden 
 - KOT: Lager geklasseerde gaan teveel omhoog bij het Libre. (Lagere handicap)  
 - RNH: Voorstel geaccepteerd 
 - De Tip: Lagere gaan teveel omhoog 
 - DOT: Voorstel geaccepteerd 
 
 Na wat discussie wordt er besloten dat de handicap bij libre wat naar beneden moet 
 - Libre:   7 + 25 x gemiddelde 
 - Driebanden 4 + 35 x Gemiddelde 
 

Het aantal behaalde punten worden voortaan afgekapt op 1 decimaal. Het 2 cijfer na de 
komma vervalt en wordt niet afgerond naar boven. 

 
14. Rondvraag 
 Geen vragen 
 
15. Sluiting 
 De voorzitter bedankt alle aanwezige leden en bestuursleden, en sluit de vergadering 
 
 
De voorzitter geeft na de vergadering aan dat dit zijn laatste jaar als bestuurslid zal zijn 


