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Notulen jaarvergadering van de W.O.C. gehouden d.d. 28-02-2023 in “De Schalm” te Westwoud 

 

Afwezig met bericht: Andijk, D.B.H., D.D.W., H.B.K., K&V, Sporting S., D.V.S.  

Afwezig zonder bericht: A.B.C, De Ridders, S.B.G., C.I.O.S., D.B.S., Kemphanen, Lindenhof, O.S.N., De 

Plataan, Het Postkantoor, B.V.E., De Ark, De Vrijbuiters 

Aanwezig namens bestuur W.O.C.: Jan Burgman (secr.), Cees Blom (penningmstr.), Peter Dudink (wedstr. 

leider teams), Dick Lukasse (webmaster) 

 

1. Openingswoord door de voorzitter,  

Secretaris Jan Burgman opent de vergadering met de mededeling dat Cor Verhart wegens persoonlijke 

omstandigheden niet aanwezig kan zijn. Daarom neemt hij het voorzitterschap voor deze vergadering over. 

Dick Lukasse maakt het verslag. 

Hij heet iedereen hartelijk welkom. Een magere opkomst voor deze vergadering. (Red.: 19 verenigingen 

niet aanwezig) 

Er wordt een moment van stilte gevraagd voor de leden die ons afgelopen jaar ontvallen zijn. 

De presentielijst gaat rond. 

 

2. Notulen vorige vergadering van 22-03-2022 

Frans Pronk: punt 10. Rondvraag; geldt nog steeds 4 personen per team bij de finale? Peter Dudink beaamt 

dit. Verslag wordt daarna vastgesteld. Geen ingekomen stukken. 

 

3. Verslag secretaris 

Jan Burgman kijkt terug op een leuk jaar met goede contacten. Wel vraagt hij bij aanmelding van nieuwe 

leden complete gegevens aan te leveren. Het voorbeeldformulier staat op de site.  

 

4. Verslag kascontrolecommissie 

Anton Rood kan wegens ziekte niet aanwezig zijn. Klaas op de Kelder meldt ook namens Anton dat de 

stukken er keurig uitzagen en zijn geaccordeerd. Cees Blom deelt het financiële jaaroverzicht rond. 

 

5. Verslag penningmeester  

Cees Blom geeft een korte toelichting en meldt daarnaast dat het jaar afgesloten is met een netto resultaat 

van € 500,=.  

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

 

6. Verkiezing kascontrole commissielid 

Dhr. K. op den Kelder, dhr. K. Meiling (1e keer) en reserve is Siem Koster (Oostwoud). 

 

7. Verslag wedstrijdleider teams 

Peter Dudink:  

- Een prima jaar gedraaid, ook de verwerking van de resultaten in Biljartpoint ging goed. 

- Let vooral op de goede speelvolgorde. Biljartpoint is bindend. 

- Finaleweek 24 t/m 28 april (m.u.v. Koningsdag 27 april): 

9 poules, dus 9 winnaars. Deze 9 winnaars gaan strijden om de eindoverwinning. 24 t/m 26 april: elke dag 

3 poules gespeeld. 



De 3 winnaars van die dagen spelen op vrijdag 28 april om de Quirinus Schoutenbokaal. 

Locaties finaledagen: 

24 april: bij De Hooghe Heeren in Hoogwoud 

25 april: in het Verenigingsgebouw te Bovenkarspel 

26 april: in het N.H.D in Zwaag 

27 april: Finale bij De Ridders te Berkhout 

De partijen starten om 13.00 uur. De teamleiders worden vooraf door Peter benaderd.  

 

- Voor 15 mei opgave doen bij de wedstrijdleider welke teams er volgend seizoen meedoen. 

 

8. Verslag wedstrijdleider PK 

        Cor Verhart is niet aanwezig.  

        De gegevens voor de PK-finale (datum, finalisten en locatie) worden op de site en in Biljartpoint vermeldt.         

 

9. Verslag webmaster 

Dick Lukasse: 

- Een overlijden wordt op de site vermeldt. 4 gegevens daarvoor nodig: naam, datum- en leeftijd 

overlijden en van welke vereniging lid 

- Locatiefoto’s op de site. Een aantal zijn niet fraai. Graag een goeie insturen 

- Leden winnen. Bestuur doet volop aan P.R. Zie de Medemblikker etc. De vereniging kan hier zelf ook 

iets aan doen. Zie voorbeeldtekst op de site. 

 

10. Bestuursverkiezing (Cor Verhart is aftredend en herkiesbaar) 

Cor heeft aangegeven te willen doorgaan voor een volgende termijn. Dit wordt door de vergadering met 

applaus geaccordeerd. 

 

 10.a. WOC 40 jaar 

Cees Blom: Dit jaar bestaat de WOC 40 jaar. Daarvoor hebben we voor alle leden een herinneringsbalpen 

laten maken.     

Deze wordt uitgedeeld. Cees zal deze ook bezorgen bij de verenigingen die niet aanwezig zijn. Wellicht 

wordt het 40-jarig jubileum op een later moment nog uitgebreider gevierd. 

 

11. Rondvraag 

Frans Pronk: tellijsten? Contact hiervoor opnemen met Cor Verhart. 

Rik Zilver: bedankt (namens allen) het bestuur voor hun inspanning. De WOC-speeldagen zijn altijd 

gezellige ontmoetingsdagen.   

 

12. Sluiting 

Jan dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 

 

 

De secretaris, 

Jan Burgman 
 


