Notulen Extra Algemene Ledenvergadering
d.d. 16 augustus 2017
Aanwezig: 82 leden
1. Opening door de voorzitter.
Wiel opent om 10.05 uur de vergadering met een welkom.
Het agendapunt is het verzoek om uitleg van de leden betreffende de ontslagen van de voorzitter
Marc Westerlinck en de secretaris Rini van Bergen.
2. Ben van de Camp krijgt het woord en hij vraagt hoe het in elkaar zit. In de vereniging kan maar
één bestuur zijn. De biljartclub kan geen eigen bestuur hebben.
Mieke Boonstra krijgt mede schuld van de ontstane situatie.
3. Marc Westerlinck.
Wiel: Er wordt hier niet over het biljarten gesproken. Dat onderwerp hoort hier niet thuis.
De voorzitter heeft zelf ontslag genomen.
Hij leest de brief van Marc van 26 juni j.l. voor.
Reden opzegging Marc:
Op 26 juni had hij een lijst van 13 punten voor bespreking met het Biljartbestuur.
Wiel nam de leiding op zich. Er zouden 7 punten besproken worden.
Achteraf is geen enkel punt van die lijst besproken.
Hij heeft toen de brief geschreven.
Op 4 juli tijdens een extra belegde bestuursvergadering, kwam hij op de vergadering, buiten
medeweten van enkele bestuursleden. Hij was achter hun rug om gevraagd om terug te keren als
voorzitter. Wiel was er maar 10 minuten en gaf hem zijn vertrouwen.
Daarna kreeg hij niet het volledige vertrouwen van het bestuur en de 2e secretaris stelde zich terug
te trekken als hij terug kwam.
De 2e secretaris stelt dat Marc een goed, vriendelijk en innemend figuur is, maar dat hij door zijn
meerdere keren impulsief gedrag geen goede voorzitter is.

4. Rini van Bergen.
Hij licht toe zelf ontslag genomen te hebben buiten Mark om.
De reden: Hij moet bij een andere biljartvereniging gaan biljarten en kan dit niet combineren met
het secretarisschap.
Als secretaris schreef hij een vergadering uit. Tonn cancelde die en schreef een andere uit.
Vraag: Wie is secretaris en moet de vergadering uitschrijven?
Hij komt zeker niet terug als secretaris. Niemand heeft hem na zijn opzegging benaderd.
Wiel heeft de vergadering, belegd door Tonn, wel goedgekeurd.
Hij steekt de hand in eigen boezem en geeft toe niet met Rini gepraat te hebben.

5. Rondvraag.
Rien Zwiers: Zijn bestuursvergaderingen geheim?
Bestuursvergaderingen zijn in principe openbaar. Soms kan om geheimhouding gevraagd worden,
zoals indertijd bij René Doreleijers. Dat liep toen mis.
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Fred van der Westen: Praat over de bestuursvorm en de communicatiestoornis daarin.
In het bestuur moet alles via de voorzitter. Dit sturingsproces moet in gang worden gezet.
Een bestuurslid moet ook bij de biljarters in het bestuur of commissie zitting hebben.
Ella Janssen: Probleem in de biljartclub zet de boel op stelten.
Eize Boonstra: Hij wil opheldering van Ben betreffende zijn opmerking over Mieke.
Ben stelt dat de notulen veranderd zijn. (Jo vraagt hem om hem de goede te geven.)
Wim Frickel. Wil beginnen over bepaalde personen in biljartclub.
Wiel kapt dit af. Wij zijn hier niet vanwege de biljartclub.
Dimph Derven. Beklaagt zich over de houding van het bestuur t.a.v. haar dochter.
Marc geeft toe dat het zijn fout is. Hij heeft haar 5x geprobeerd te bellen, maar ze nam niet op.
Wiel belooft contact met haar te hebben.
Regina Bijlsma: De vergadering heeft niet gebracht wat ze verwacht had.
Het wordt er niet leuker op met de biljartclub.
Ella Janssen: Koor heeft ook een eigen bestuur.
Er zijn nu twee extra besturen, koor en biljartclub.
Dit moet een bestuur worden met daaronder commissies.
Fred van der Westen. Is het bestuur ingeschreven in de Kamer van Koophandel?
Ja. De voorzitter is dan voor alle besturen aansprakelijk.
Marc maakte nog een opmerking dat het bestuur nu dus wel was uitgenodigd op de
jaarvergadering van de biljartclub.
Cor van de Vorstenbosch zei dat de voorzitter altijd wordt uitgenodigd op een ledenvergadering.
Rini van Bergen bedankt de aanwezigen voor de korte tijd die hij als secretaris gewerkt heeft.
Hij vond het leuk en interessant werk.
Ben van de Camp stelt dat het zo nooit goed komt.
Wiel sluit de vergadering met de wens de leden zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Oss, 16 augustus 2017
Jo van Amstel,
secretaris.
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