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Notulen jaarvergadering van de W.O.C. gehouden d.d.18-2-2020 in “De Welkomst”te Onderdijk. 

 

Afwezig met afbericht: Dhr. Bakker (D.B.S.), Dhr H.van der Ploeg (Horna Sen.), Dhr Koster (De Plataan) 

Afwezig zonder afbericht: Dhr L.Schilder (De Vrijbuiters) 

 

1. De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen een hartelijk welkom. 

Er wordt een moment van stilte gevraagd voor de leden die ons ontvallen zijn en noemt de betreffende 

namen. 

De presentielijst gaat rond. 

 

2. Notulen vorige vergadering van 19-2-2019: 

Wat is er gedaan met het archief van de W.O.C. (Jaap de Haan)? 

Antw.: nog niets, gaan we met het bestuur bespreekbaar maken. 

 

3. Verslag secretaris: 

Jan zegt: na een inwerkperiode en ondersteuning van Jaap de Haan en Bert de Weerd, aardig zijn draai 

gevonden te hebben. Er zijn leuke contacten met TL’s. Hij probeert mutaties e.d. snel door te voeren. Hij 

heeft verder geen problemen om dit leuke werk te doen. 

 

4. Verslag kascontrolecommissie: 

De heren Roel van Dekken en Ruud Veerman geven alle goedkeuring en complimenten aan onze 

penningmeester voor de keurige verzorging van de kasboeken. 

 

5. Verslag penningmeester:  

Er zijn geen rare dingen; Er is meer op de spaarrekening gestort €500,=., plus €400,= in het netto resultaat. 

(samen dus €900,=) Dit i.v.m. dat het bestuur geen etentje heeft gedaan en de drukkosten van het boek, 

waarin een aantal fouten zaten, geheel voor rekening van de drukker kwam. 

Sponsoring RABO was €150,=. Dit is, gezien het aantal leden, heel mager. Cees verzoekt U vriendelijk om 

volgend jaar Uw stem(men) uit te brengen op de W.O.C. 

 

6. Verkiezing kascontrole commissielid: 

Roel van Dekken verlaat de commissie. Roel, erg bedankt voor de geleverde diensten en Jaap de Haan komt 

in de commissie. Reserve lid wordt: Antoon Rood. 

 

7. Verslag wedstrijdleider: 

Er zijn weer mooie finales geweest. Bert is een tevreden wedstrijdleider. 

Hij vraagt de inschrijvingen weer te doen voor 15 april (liever eerder) 

 

8. Verslag wedsrijdleider PK’s: 

Raymont bedankt een ieder voor de plezierige samenwerking en deelt de lijst uit met data en dergelijke 

voor de finales 

 

9.  Aftredend zijn Bert en Raymont. Cor bedankt beide heren voor hun vele jaren inzet voor de club. Zij 

worden met bloemen en een etentje verrast. 



De mensen die Bert op gaan volgen zijn Peter Dudink en Dick Lukasse. € 1,80Hier zijn we allen blij mee, 

dat de werkzaamheden weer door kunnen gaan. 

Vacatures zijn nu nog: wedstrijdleider PK’s en een beheerder web-site. 

 

10. Automatisering middels Biljartpoint: 

We zullen toe moeten naar eenvoud en gemak, vandaar automatisering 

 

Er wordt gewezen op de intoductiedata in Abbekerk 

Teamleiders kunnen nu een inlogcode aanvragen bij Cor 

 

€De kosten van dit programma komen op € 1,80 excl BTW per lid. Al voorstel wordt er een contributie 

verhoging gevraagd van € 2,00.  (wordt dus € 8,00) en voor de PK’s € 5,00. 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

11. Rondvraag: 

Mogen er 5 personen spelen in een team? 

Antw.: Ja 

 

Kaderspel hoort dat wel bij de W.O.C.? 

Antw.: Dit is eerder ter sprake gekomen en dit wordt toegestaan. 

 

Bert: finales zijn 21 (Sarto), 22 (SBV) , 23 (Bonte Paard) en 24 april (De Ridders).  Zie ook de site!! 

Bert bedankt iedereen voor de plezierige samenwerking met clubs, besturen en spelers 

Opgaves voor 15 april naar Bert, Peter of Dick. 

 

Kan in het boek van de W.O.C. de clubs op alfabetische volgorde ingedeeld worden? 

Antw.: Ja, wordt voor gezorgd. 

 

12. Cor sluit de vergadering: 

. 

       Er zijn weinig problemen en komt zo tot een snelle vergadering. Hij bedankt iedereen voor de aanwezigheid      

en belangstelling en wens iedereen een mooi nieuw seizoen toe. 

 

 

De secretaris, 

Jan Burgman 
 


