
Notulen van de algemene ledenvergadering van BV Acquit van 28 mei 2014 
 

 

Aanwezig: 13 leden (inclusief bestuur) 

Afwezig met bericht: Arno 

Aanvang vergadering: 20.15 

 

1. Opening: 

Arjan opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vraagt als eerste een moment stilte ter 

nagedachtenis aan 2 leden die het afgelopen jaar overleden zijn: Nelis van Katwijk en Niels 

Tsiflis. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken: 

Er zijn 2 ingekomen stukken: 

- Brief van Ton van Putten over de puntentelling 

Het nadeel van de huidige puntentelling is dat een speler die veel beurten nodig heeft om 

een partij te winnen (en dus eigenlijk een slechte partij speelt), toch de volledige punten 

krijgt. Terwijl een speler die een hoog moyenne speelt maar verliest (dus eigenlijk een 

goede partij speelt), het goede spel niet terugziet in de punten. 

Het voorstel is om strafpunten te geven bij een lange partij. Bij meer dan 35 beurten 

wordt per 3 beurten een strafpunt gegeven, met een maximum van 3 strafpunten. De 

winnaar van een partij met 38 beurten krijgt dan 9 punten, de verliezer maximaal 8. 

Er worden geen bonuspunten toegekend bij een korte partij. 

Vanaf het nieuwe seizoen wordt deze telling op de dinsdag uitgeprobeerd. Het bestuur 

kan in de voorbereiding naar het nieuwe seizoen de nieuwe puntentelling verder 

uitwerken. 

- Brief van de voorzitter WBB over teamsamenstelling 1
e
 en 2

e
 klasse 

Deze wordt bij de stand van zaken WBB behandeld. 

 

3. Notulen 2013: 

De notulen van 2013 worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

4. Stand van zaken: 

 Onderlinge: De huidige speelavonden op dinsdag en donderdag blijven. Andre van 

Meurs stopt met biljarten, verder hebben nog niet alle leden aangegeven wat ze 

willen doen. Er is verschil van mening over de manier waarop de spelers op dinsdag 

ingedeeld moeten worden op tafel-1 en tafel-2. Indien op moyenne ingedeeld wordt 

zouden er 2 of 3 leden wisselen van tafel. De wedstrijdleider voor de onderlinge 

neemt de meningen mee in de indeling. 

 WBB: Er blijven 3 teams, de teamindeling veranderd iets. Klaas stopt met de WBB, 

Wijnand wordt reserve, Bert en Anton komen in team-3. 

Het bestuur van de WBB heeft een brieft gestuurd met de vraag of Acquit zich kan 

vinden in het kleiner maken van de teams in de 1
e
 en 2

e
 klasse. De teams gaan dan 

van nu 4 spelers naar straks 3 spelers. Als voordelen worden genoemd dat de 

speelavonden eerder afgelopen zijn (wat vooral een voordeel is als er verder van huis 

gespeeld moet worden) en dat het aantal teams op peil blijft (dit geldt alleen voor de 

grotere vereningingen). 

>>> geen bezwaar omdat we geen teams hebben in deze klassen? <<<<< 

Barexploitatie: Geen bijzonderheden. Verzoek om geen hete pinda’s/nootjes te 

kopen. Op de vraag of niet leden ook een consumptie kunnen kopen is het antwoord 

Ja, maar zij moeten wel meteen betalen (geen bonnetje schrijven dus). 

 Nieuwsbrief: Er staat een nieuwsbrief klaar voor verzending. Opmerking is dat de 



standen niet actueel zijn als de nieuwsbrief ontvangen wordt. Een van de oorzaken is 

dat de verwerking van de wedstrijdbriefjes niet altijd bij is. Bert geeft als mogelijke 

verbetering aan dat de teamleiders zelf de briefjes invoeren in de computer, op de 

speelavond zelf. Arjan gaat dit met Bert uitzoeken. 

 Openstellen tijdens zomerstop: Gedurende de zomerstop is het mogelijk om op de 

dinsdagavond te spelen. Leden die willen spelen moeten zelf zorgen voor een opener 

en een sluiter. Hiervoor hangt een lijst op het prikbord. De 55+ competitie op 

donderdagmiddag gaat gewoon door, de donderdagavond is gesloten. 

 

5. Vaststellen financiele zaken: 

 Verslag kascommissie: De kascommissie (bestaand uit Jos Boers en Ton van Putten) 

heeft de begroting goedgekeurd. 

 Verkiezing leden kascommissie: Ton van Putten blijft nog een jaar aan en samen met 

Lea zal in 2015 de kascommissie vormen. 

 

 Goedkeuring jaarrekening 2013: Helaas hebben we het positieve resultaat van 2012 

niet vast kunnen houden en is het resultaat in 2013 negatief geëindigd. Een optie om het 

resultaat weer positief te krijgen is de consumpties duurder te maken. Omdat we nog wel 

een positieve cashflow hebben (= de hoeveelheid geld in kas en op de bank is groter 

geworden in 2013) wordt prijs vooralsnog niet aangepast. Het bestuur krijgt 

toestemming om, als op 1 januari 2015 blijkt dat het toch nodig is, de prijzen van 

consumpties alsnog te verhogen. 

De jaarrekening wordt na toelichting van de penningmeester unaniem goedgekeurd. 

 Vaststellen begroting 2014: De begroting wordt na toelichting van de penningmeester 

goedgekeurd door de leden. 

 

6. Verkiezing bestuursleden: 

 Arno Oosterlaken is aftreden en niet herkiesbaar: Hoewel Arno formeel nog niet 

aftredend is, wil hij toch graag stoppen omdat hij niet meer in Woerden woont. Arno 

wordt (bij afwezigheid vanwege vakantie) door de voorzitter bedankt voor zijn bewezen 

diensten. 

 Ron Langereis en Wijnand van Amerongen zijn aftredend en herkiesbaar: Ron en 

Wijnand worden unaniem herkozen. 

 Nieuwe leden: Sya Merks meld zich als kandidaat voor de vrijgekomen positie. De leden 

stemmen in met de aanstelling van Sya. 

 

7. Rondvraag: 

Vraag van Sya: Kunnen er nieuwe knoppen op het bedieningskastje van het alarm komen? 

Het is niet altijd duidelijk dat een ingedrukt nummer ook doorgekomen is, waardoor er 

uiteindelijk regelmatig een verkeerde code ingevoerd wordt. Met als resultaat dat het alarm 

afgaat. 

Wijnand gaat een nieuw frontje regelen. 

Vraag van Klaas: Wie wordt er nu gebeld als het alarm afgaat? 

 Ondanks dat het alarm enkele keren afgegaan is, lijkt er niemand gebeld te zijn. 

 Wijnand laat de instelling van het alarm controleren 

Vraag van Jaap: Wie hoort er achter de bar te staan bij de nieuwjaarsborrel? 

 Jaap stond ingedeeld voor bardienst, maar zou het bestuur dit niet moeten doen? 

 Antwoord bestuur:  Ja, is een bestuurstaak. 

 

8. Sluiting: 

De vergadering wordt om 22.15 afgesloten door de voorzitter. Iedereen wordt hartelijk bedankt voor 

zijn aanwezigheid. 


