
 

 
 

Verslag van de ledenvergadering van 

22 april 2014  

 
Afmelding: Piet v.d.Berg; Geert Herregraven; Wim Bosschaart; Martien van Os 
Afwezig: Ben Schonenberg; Ben Arissen; Ad Bressers 

 
Opening door de voorzitter 

 
De voorzitter opent de vergadering, verwelkomt alle aanwezigen en vraagt een 
moment stilte voor Wim van Zwam. Daarna spreekt de voorzitter een extra 

verwelkoming uit naar de nieuwe leden en wenst hen veel plezier bij onze 
vereniging. 

In zijn inleiding spreekt de voorzitter zijn waardering uit voor het gezellige 
jubileum van Ons Genoegen. De competitie verloopt goed al is het erg jammer 
dat, vanwege ziekte, enkele leden moesten afhaken. Het tellen en schrijven bij 

de wedstrijden vraagt nog wel extra aandacht. Een dringend verzoek aan de 
spelers van de 2e wedstrijd om altijd vóór 14:00 uur aanwezig te zijn zodat voor 

de spelers van de eerste wedstrijd altijd een teller en schrijver aanwezig zijn. De 
winnaar van een wedstrijd telt bij de volgende wedstrijd en de verliezer schrijft. 
Dit mag natuurlijk ook andersom en de speler(s) mogen ook een ander lid 

vragen om te schrijven of tellen  
Het is een misverstand er altijd minstens één bestuurslid aanwezig moet zijn.  

De competitie is een gezellige sportbeoefening waarbij de verantwoordelijkheid 
voor een goed verloop van de wedstrijdmiddagen bij alle deelnemers rust.  
 

Notulen van 24 maart 2013 
 

Er zijn geen aanmerkingen of vragen waarmee de notulen goedgekeurd zijn. 
 
Financieel verslag van de penningmeester en verslag kascommissie 

 
2013 is afgesloten met een positief resultaat van € 205,04. Hierdoor is het batig 

saldo nu € 1320,61. 
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en haar goedkeuring gegeven. 
De penningmeester krijgt een applaus voor zijn keurige werk. 

  
Kandidaatstelling kascommissie 

 
Joop van Kerkhof neemt na 2 jaar afscheid als lid van de kascommissie en wordt 
bedankt voor zijn inzet. Jo Geurts is bereid om, samen met Toon Banken, de 

nieuwe kascommissie te vormen. 
 



Terugblik afgelopen seizoen door de wedstrijdleider(s) 

 
Joop van Eck vraagt alle schrijvers om altijd de speeldatum te vermelden en bij 

het spelen van een inhaalwedstrijd de oorspronkelijke datum ook op te schrijven. 
Dit helpt de wedstrijdleider bij het afvinken van gespeelde wedstrijden. 
Voor de verloop van de competitie is het jammer dat enkele leden de wedstrijden 

niet hebben kunnen spelen. Joop verzoekt alle leden die een wedstrijd 
willen/moeten verzetten dit in eerste instantie te regelen met de tegenstander. 

Vervolgens het voorstel (mogen meerdere data zijn) aan Joop voorleggen en 
Joop zal bepalen of de inhaalwedstrijd op de voorgestelde datum gespeeld mag 
worden. Joop tekent dit aan op zijn wedstrijdleiderslijst. 

Het bestuur zal Ben Schonenberg vragen om de resterende wedstrijden alsnog in 
te halen. Dit om te voorkomen dat er wederom gespeelde wedstrijden geschrapt 

moeten worden. 
 
Finale libre competitie 

 
Vorig jaar waren bij het spelen van de finalewedstrijden maar net genoeg leden 

aanwezig om te tellen en te schrijven. Hierdoor werd het een ongezellige 
afsluiting van het seizoen. De voorzitter nodigt met nadruk alle leden uit om bij 

de komende finale aanwezig te zijn. We willen er een gezellige finalemiddag van 
maken en daarom krijgen alle aanwezigen leden een consumptie aangeboden op 
deze middag. De finale wordt gespeeld op twee dagen. 

De ½ finale bestaat uit 3 wedstrijden waarbij alle spelers om 14:00 uur aanwezig 
moeten zijn. Van elke groep plaatst één van de spelers zich voor de finale. De 

nummers 1 en 2 van elke poule maken in een onderlinge wedstrijd uit wie naar 
de finaledag gaat. Op de finaledag maken de winnaars van poule 1, poule 2 en 
poule 3 in drie onderlinge wedstrijden uit wie zich dit jaar kampioen mag 

noemen. Als een wedstrijd van de ½ finale en de finale eindigt in een gelijk spel 
zal het percentage de doorslag geven. Zoals hierboven staat vermeldt worden 

alle leden via een e-mail van harte uitgenodigd om op de finaledag aanwezig te 
zijn. 
 

Nieuwe Rosmolen en zaal De Heijacker  
 

Gerard geeft het woord aan de voorzitter van Seniorenvereniging 50+ Beneden 
Leeuwen. Henri heeft in maart een gesprek gehad met Dhr. Broekman van St. 
Elisabeth (zorggroep). De zorggroep is bereid om onze vereniging weer toe te 

laten tot de zaal van De Hey-Acker. Wij mogen tot, tenminste het seizoen 2018, 
gebruik maken van de zaal voor al onze binnenactiviteiten. Seniorenvereniging 

50+ Beneden Leeuwen betaalt geen huur maar draagt wel bij in de energie- en 
schoonmaakkosten. Aangezien de gemeente per 2017 de gehele huursubsidie 
stopzet is het aanbod van de zorggroep een heel mooie ontwikkeling omdat wij 

vanwege de koffie en thee opbrengsten de kosten van energie en (eventueel) de 
schoonmaak zelf kunnen dragen. Een ander heel groot voordeel is dat wij de 

consumptieprijzen laag kunnen houden. Voordat wij formeel toegang krijgen tot 
de zaal van de Hey-Acker moet het hoofdbestuur en de zorggroep een 
overeenkomst sluiten met afspraken en regels.  

Aanwezige leden in de jaarvergadering van Seniorenvereniging 50+ Beneden 
Leeuwen hebben deze ontwikkeling met gejuich begroet omdat de leden er zeer 

veel waarde aan hechten om terug te keren naar onze oude, vertrouwde 
omgeving in de Hey-Acker. Er kleeft een mogelijk gevaar aan omdat bij 



ingebruikname van de nieuwe Rosmolen - eind 2015 – anderen worden 

toegelaten tot de nieuwe Rosmolen op de tijden dat wij, bij sluiting van de Hey-
Acker, onze activiteiten zouden willen doen. Ook de komst van een 2e biljart in 

de nieuwe Rosmolen kan door onze keus op losse schroeven komen te staan. 
Het hoofdbestuur ziet echter veel meer voordelen dan nadelen en zal alles op 
alles zetten om de herstart in De Hey-Acker te doen slagen. Het hoofdbestuur zal 

tijdig, vanaf 2016, de continuïteit na 2018 in de gaten houden. Er is nog steeds 
een kans dat ook na 2018 De Hey-Ackerzaal voor onze vereniging in beeld blijft.  

Herman biedt spontaan zijn diensten aan ingeval wij met onze vereniging alle 
activiteiten in de zaal van De Hey-Acker gaan houden. Henri spreekt zijn 
waardering uit voor dit aanbod want Seniorenvereniging 50+ Beneden Leeuwen 

zal inderdaad extra vrijwilligers nodig hebben voor de catering (koffie,thee, 
afwas) en bijhouden van zaal (stofzuigen, tafels schoonhouden e.d.) en 

bijvertrekken zoals de toiletten. 
 
Afspraken met betrekking tot de nieuwe competitie 

 
Jan van Dam stelt voor om te gaan spelen met 2 poules. Dit is een goed idee in 

geval er 1 of meerdere spelers uitvallen. Het aantal wedstrijden neemt echter 
sterk toe als we een dubbele competitie blijven spelen met 2 grote poules. Bij 

een planning met een dubbele competitie met 3 kleinere poules blijft het aantal 
totaal te spelen wedstrijden beter te plannen om ruim voor de zomer de finale te 
kunnen spelen. Als we  

Henri noteert de wensen van alle spelers met betrekking tot de wedstrijddagen. 
De wensen staan op de ledenlijst. Verzoek aan alle leden om de lijst na te kijken.  

De niet aanwezige leden kunnen hun wensen kenbaar maken middels een e-mail 
naar Henri. 
 

Bestuursverkiezing 
 

Jan van Dam is aftredend en niet herkiesbaar vanwege zijn verhuizing. Het 
bestuur hoopte vandaag een opvolger te mogen begroeten. 
Helaas staat niemand van de leden op om de rol van Jan over te nemen. Gelet 

op de duidelijke afspraak over de voortgang van de competitie en met name de 
rol van het bestuur daarin (zie hierboven bij de inleiding van de voorzitter) 

besluit Jan om zijn functie te behouden. Waarschijnlijk gaan we over tot betalen 
via overmaken zodat het voor Jan minder tijdrovend wordt. 
Onder dankzegging wordt Jan hernieuwd in het bestuur opgenomen. 

   
Rondvraag 

 
Jan van Dam en Kees de Wit worden bedankt voor hun inzet tijdens de 
competitiedagen. Jo Geurts wordt bedankt voor het schoonhouden van de 

speelballen. Alle andere leden wordt verzocht om het biljarts regelmatig te 
zuigen en de banden en het laken schoon te wrijven. 

 
Helaas heeft het bestuur bij de opening geen moment van stilte gevraagd voor 
het overlijden van Dhr. Jan v.d.Sluys. De voorzitter dient zijn excuses hiervoor 

aan. 
 

Het e-mail adres van Jo Geurts is niet juist. Henri zal dit aanpassen in de nieuwe 
ledenlijst die alle leden ontvangen. Omdat Toon Kocken en Ben Arissen geen e-



mail hebben krijgen zij geen informatie. Het bestuur doet een vriendelijk verzoek 

aan de leden die bij hen in de buurt wonen een uitdraai te maken van de stukken 
en de uitdraai bij Toon en Ben af te geven. 

 
Jan Beck geeft aan dat hij graag altijd als eerste wil spelen. Jan moet altijd direct 
naar huis na zijn wedstrijd. 

 
In het begin van de vergadering is het onderdeel: Jaarverslag van het 

secretariaat niet aan bod geweest. 
 
Het verslag is als volgt: 

 

Beëindiging lidmaatschap: 

 

Overleden in 2013:  Jan v.d. Sluis, Ben  Janssen (voormalig {bestuurs}lid) 

 

Overleden in 2014: Hent de Heuvel en Wim van Zwam 

 

 

Gestopt in 2013:  Jan van Gelder, Wim Heesakker 

 

Nieuwe leden:  

 

Wim Bosschaart 

Arno Pelkman 

 

Bijdrage van het hoofdbestuur voor ons jubileum 

 
  
De voorzitter sluit de vergadering en biedt de leden een consumptie aan. 

 
 


