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Notulen Algemene Ledenvergadering 
d.d. 24 april 2019 

 
Aanwezig:  65 leden 

  3 afmeldingen 

 

1. Opening door de interim voorzitter. 

Wiel heet iedereen welkom.  

Hij meldt dat het bericht zojuist is binnengekomen, dat Piet Pennings is overleden.  

Hij vraagt een ogenblik stilte voor de leden, die het afgelopen jaar zijn overleden. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 

Wiel stelt voor de agenda te behandelen tot punt 9. en dan op Eize Boonstra te 

wachten, die aangegeven heeft later te komen.  
 

3. Mededelingen 

Wiel leest een briefje van Jo van Amstel voor. Jo is niet bij de vergadering 

aanwezig wegens gezondheidsproblemen. In het briefje schetst hij zijn situatie met 

oplopende PSA-waarden en pijn ondanks medicatie. Hij heeft al zijn kracht nodig 

voor het dagelijkse functioneren.  

Een bemoedigend applaus van de ledenvergadering. 
 

 4. Korte leespauze.  

Notulen Algemene Ledenvergadering van 25 april 2018 en het jaarverslag 2018-

2019. 
 

5. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 25 april 2018.  

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de Algemene Ledenvergadering. 
 

6. Jaarverslag 2018 – 2019. 

Wim Frickel wijst erop, dat in het Jaarverslag vermeld wordt, dat er dagelijks 30 

personen komen biljarten. Dat is niet zo.  

Cor van de Vorstenbosch zegt, dat hier gelezen moet worden dat er 30 personen 

meedoen aan de regionale competitie. 
 

7. Verslag Penningmeester. 

Tonn Broeksteeg geeft uitleg over de financiën. Leden, die het verslag willen 

lezen kunnen dit melden bij de penningmeester. 

Er zijn nog altijd 3 leden die hun contributie niet voldaan hebben. 

Tot slot vraagt Tonn nogmaals of een lid zich als nieuwe penningmeester wil 

melden. 
 

8. Verslag van de kascommissie. 

De kascommissie bestond dit jaar uit de dames Annie Keijzers (voorzitter) en 

Regina Bijlsma (lid). Reserve lid was Peter Hessels. Regina las de verklaring 

van de kascommissie voor waarna decharge werd verleend voor het gevoerde 

financiële beleid.  

Applaus van de vergadering voor de penningmeester. 

Annie treedt af, Regina wordt voorzitter en Peter wordt lid.  
 

9. Verkiezing nieuw lid kascommissie. 

Als reserve lid meldde Adriaan van de Burg zich aan. 
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Pauze 
 

10. Verkiezing nieuwe bestuursleden. 

Als kandidaat bestuursleden hebben zich 2 dames gemeld. 

Jolanda van Hinthum is kandidaat 1e secretaris. 

Jolanda is werkzaam in Eindhoven op het Ministerie van Financiën. Zij doceert 

Nederlandse taalles aan nieuwe Nederlanders en is vrijwilliger bij Dierenopvang 

Maasland. 

Tanja Maarschalk is kandidaat lid. 

Tanja is geen Brabantse, maar komt oorspronkelijk uit de omgeving Haarlem. Zij 

heeft een opleiding als schoonheidsspecialiste en pedicure. Zij is actief in het Huis 

van de Wijk met hobby’s schilderen, knutselen, emailleren. Bij KBO Ruwaard is ze 

actief in de Reis- en Activiteitencommissie. 

Met hartelijk applaus worden Jolanda en Tanja als bestuursleden ontvangen. 
 

Voor de functie van voorzitter hebben Eize Boonstra en Marc Westerlinck zich 

kandidaat gesteld.  

De verkiezing tot voorzitter verloopt schriftelijk. Bep Timmermans en Frans van 

Pinxteren tellen de opgehaalde briefjes. 

Uitslag: Eize 42 stemmen, Marc 23 stemmen. Hiermee is Eize verkozen tot 

voorzitter. 
 

Hierna meldt Frans van Pinxteren dat hij als kandidaat-penningmeester wil 

meedraaien met het bestuur. 
 

Wiel geeft aan dat hij opstapt als bestuurder, maar niet als actief lid. Hij blijft het 

kienen, de website en de redactie van ‘t Nieuwsblad verzorgen. 

Hierna geeft Wiel de microfoon en zijn plaats over aan Eize. 
 

11. Rondvraag 

Marc Westerlinck vindt dat de biljartclub niet mag uitmaken wie er wel of niet lid 

wordt. Als lid van de Ruwaard moet iedereen kunnen biljarten. Cor van de 

Vorstenbosch geeft aan dat er al sinds de oprichting sprake is van ballotagebeleid. 

Er zijn maximaal 40 leden mogelijk . De biljartclub heeft binnen KBO Ruwaard haar 

eigen bestuur en beheert haar eigen financiën. Dit is al ruim 40 jaar het geval.  

Eize zegt toe dit punt in de volgende bestuursvergadering aan de orde te stellen. 
 

Volgens planning zal de nieuwbouw van D’n Iemhof klaar zijn ongeveer september 

2020. Ter geruststelling: de oude soos wordt niet gesloten voor de nieuwbouw 

betrokken wordt. 
 

Nol van Vliet vraagt hoe het zit met de baropening of -sluiting in de vakantietijd. 

In tegenstelling tot eerdere berichten verzorgt de stichting D’n Iemhof (niet de 

barvrijwilligers) de dagelijkse sluiting van o.a. de soos. Daarom kan de soos ook in 

de vakantietijd gewoon geopend blijven (tot 16:30 uur) en de georganiseerde 

activiteiten kunnen doorgaan. 
 

Regina Bijlsma roept de leden op om zich op te geven bij het koor. Ook vraagt ze 

zich af of iedereen behoefte heeft aan het hele pakket met ’t Nieuwsblad en de 

ONS. 
 

Chris van de Berkmortel vraagt waar de biljartclub thuishoort. 
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Cor van de Vorstenbosch meldt dat de crematieplechtigheid voor Piet Pennings 

in Rosmalen zal zijn op dinsdag 30 april om 12:00 uur. 

 

12. Sluiting. 

Eize sluit de vergadering. 

 

Oss, 25 april 2019 

Cor van de Vorstenbosch 


