
 

 

             WESTFRIESE OUDEREN biljart CLUB 

 
Secretaris:        Bankrelatie:   

J. Burgman   Telefoon: 0228-526688   RABO-bank   

Dorpsstraat 177   e-mail:      burgman1948@kpnmail.nl rek.nr. NL16Rabo0 13 80 00 115

  

1693 AE  Wervershoof  Internet:   wocbiljart.nl   t.n.v. W.O.C. te Hoogkarspel 

     

 

Notulen jaarvergadering van de W.O.C. gehouden d.d.22-03-2022 in “De Welkomst”te Onderdijk. 

 

Afwezig met afbericht: Andijk, D.B.S., O.S.N.,Lindenhof, De Plataan,  

Afwezig zonder afbericht: C.I.O.S., Oostwoud, De Vrijbuiters, De Ark, N.H.D.,B.V.K.,en S.B.S. 

 

1. De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen een hartelijk welkom. Een magere opkomst voor de 

vergadering en door Corona een bijzonder jaar. 

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

heer Jaap de Haan die vele jaren secretaris was. 

De presentielijst gaat rond. 

 

2. Notulen vorige vergadering van 15-09-2021: 

Geen op-en aanmerkingen, alsmede geen ingekomen stukken. 

 

3. Verslag secretaris: 

Er is over de afgelopen periode weinig te melden, echter er waren regelmatig telefoontjes en mails die 

betrekking hadden op biljartpoint. En natuurlijk de mutaties van stoppende en nieuwe leden. 

Eigenlijk leuk om op die manier contact te hebben. 

 

4. Verslag kascontrolecommissie: 

Ruud Veerman en Jaap de Haan geven alle goedkeuring en complimenten aan onze penningmeester voor 

de keurige verzorging van de kasboeken. Toelichting op de post “representatiekosten”. De begroting geeft 

aan 700 Euro en in het verslag staat 1918 Euro. Dit verschil zijn de kosten van Biljartpoint. 

 

5. Verslag penningmeester:  

Dit jaar wordt afgesloten met een positief saldo, echter er waren geen finales, dus ook de kosten niet. 

De post “representatiekosten” is hoog omdat daar de kosten van biljartpoint geboekt zijn, 

De kascontrolecommissie (Dhr. A.Rood)gaat akkoord met de balans.  

 

6. Verkiezing kascontrole commissielid: 

Benoemd zijn Dhr A.Rood en Dhr. K.op den Kelder. Reserve: Dhr..K.Meiling. 

 

7. Verslag wedstrijdleider 

Data  en plaats van de finales: 

19 april: Het Nieuwe Bonte Paard te abbekerk 

20 april: De Wurf te Lutjebroek 

21 april: Verenigingsgebouw te Bovenkarspel 

22 april: De Ridders te Berkhout 

De partijen starten om 13.00 uur 

Voor 16 april worden de teamleiders gebeld welke spelers er meedoen 

 

Voor 15 mei opgave doen voor welke teams er volgend seizoen meedoen. 

 

 



Mails s.v.p. aan de WOC sturen in plaats van naar Biljartpoint. 

Een lastig seizoen gehad, mede daar er locaties gesloten waren. 

      

        Verslag wedstrijdleider PK’s: 

        Een goede competitie op een prima locatie. 

        De finale wordt verspeeld op 8 april in Het Nieuwe Bonte Paard te Abbekerk. 

        Zie biljartpoint voor data, wedstrijden en personen 

 

8.  Verslag ass.wedstrijdleider  en Webmaster 

Dick complimenteerdt de wedstrijdleiders Peter en Cor voor het vele werk. Hij vraagt of de locaties, die 

(nog) geen logo van hun bedrijf op de site hebben dit aan hem te melden en /of te sturen. 

 

9. Bestuursverkiezing: 

Jan Burgman is aftredend en gaat met goedkeuring van bestuur en leden door voor de volgende periode. 

 

 

10. Rondvraag: 

Vraag: Mag een team met 5 personen uitkomen? 

        Antw.: Ja, mits men de juiste volgorde aanhoudt. 

        Vraag: Teamleider die spelers en opgave doen, liefst per mail en niet telefonisch. 

        Antw:  Goede tip. Maar laat dat telefoontje er maar bij. 

        Vraag: Vaak dezelfde namen in de teamlijsten.  

        Antw.: Hier wordt naar gekeken door het bestuur 

                     Data, wedstrijden en spelers voor de finales plus uitslagen staan op Biljartpoint. 

 

11. Cor sluit de vergadering: 

Cor sluit de vergadering met de mededeling dat we volgend jaar 40 jaar bestaan. Suggesties om iets te doen 

zijn van harte welkom. Hij bedankt allen voor hun aanwezigheid en hun inbreng. 

 

 

De secretaris, 

Jan Burgman 
 


