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Verslag Buitengewone Algemene Leden Vergadering.
Gehouden op
Plaats
Aanvang
Voorzitter
Notulist

: 30 Januari 2019
: De Duiventil te Arnhem
: 19.30 uur
: Gerrit Luiten en de heer Dick Kremer (op verzoek bestuur)
: Bennie Cooper

Aanwezige Ereleden: Dhr. J. Langenbach, Dhr. J. Koolen en Dhr A. Meutstege.
Afwezige Ereleden: Dhr. H. Krahe (met bericht van kennisgeving);
Aanwezige Leden van Verdienste: Mevr. A. Bouman en Dhr. U. Hagenus.
Aanwezige Verenigingen: B.v. T.O.G. Concordia, B.v. Door Vriendschap Sterk, B.v. West Arnhem, B.v. Gelre, B.v.
Renkum, B.v. W.C.K., B.v. Rembrandt, B.v. Elderhof, B.v. Petersberg, B.v. F-Eckt, B.v. B.C.O., B.v. St. Marten, B.v.
De Drieschaar, B.v. Harmonie+, B.v. De Paperclip, B.v. SBK, B.v. Boerderij Concordia, B.v. Petersberg, B.v. De
Snelpost, B.v. Recreatie Elderhof, B.v. B.C.A., B.v. Bemmel, B.v. De Grenspost, B.v. Driemond, B.v. De Molenberg,
B.v. Renkum+, B.v. S&O PTT, B.v. Sailor en B.v. Sjonnies Bar.
Afwezige Verenigingen met bericht van kennisgeving: B.v. Les Cinq Amies
Afwezige Verenigingen zonder bericht van kennisgeving: .B.v. De Korenmolen, B.v. De Rhedense Leeuw, B.v.
Kriet op Tied, B.v. Zeldernrust, B.v. Pumpke Oosterbeek, B.v. Concordia,
Aanwezige bestuursleden: Gerrit Luiten (voorzitter/penningmeester a.i.) Bennie Cooper (secretaris).
Afwezige bestuursleden: Hans Trausel.

1. Opening.
Gerrit Luiten opent om 19.30 uur de vergadering en heet alle aanwezige verenigingen die ondanks het slechte weer in
grote getale aanwezig zijn van harte welkom op deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Hij geeft aan dat het
bestuur Dhr. Dick Kremer heeft gevraagd voor de behandeling van agendapunt 3 te leiden, om zo belangen
verstrengeling van het bestuur te voorkomen.
2. Ingekomen post.
Dit agendapunt is niet tijdens de vergadering behandeld.
3. Toelichting besluitvorming bestuursleden.
Voor de behandeling geeft Gerrit Luiten het woord aan Dick Kremer (B.v. Gelre). Dick Kremer stelt zich in het kort
voor . Hij geeft tevens aan dat hij een dergelijke situatie als zich nu voordoet al eens ergens ander te hebben
meegemaakt.
Wat betreft het agendapunt wat nu aan de orde is stelt Dick Kremer dat er uit twee opties gekozen kan worden om dit
punt te behandelen.
1. Met hoor en wederhoor, waarbij Gerrit Luiten het standpunt van het bestuur uit een zet, waarna José KnoopsLubbers of andere kunnen reageren. Het nadeel van de manier van behandelen is dat dit erg kan uitlopen op
wederzijds modder gooien, waarbij personen kunnen worden beschadigd, waarop wij niet zitten te wachten.
Of:
2. Wij hanteren Artikel 413 lid 1, waarin beschreven staat dat personen die eigenaar of exploitant van een biljart
accommodatie niet gerechtigd zijn om een bestuurlijke functie binnen het district te bekleden.
Dick Kremer geeft de aanwezige leden 5 minuten de tijd om gezamenlijk te overleggen welk van deze beide punten
de voorkeur heeft.
De vergadering wordt na deze korte pauze hervat, waarbij Dick Kremer aangeeft dat Bennie Cooper de namen van de
verenigingen voorleest, die dan hun keuze voor één of twee kenbaar kunnen maken.
Na telling van de stemmen zijn 12 verenigingen voor het behandelen via punt 1 en 17 verenigingen voor punt 2.
Derhalve wordt door de vergadering beslist dat José Knoops-Lubbers op grond van Artikel 412 lid 1, geen deel meer
mag uitmaken van het bestuur, en uit al haar bestuurlijke functies dient te worden ontslagen. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat sommige verenigingen van mening zijn dat deze beslissing van het bestuur eigenlijk al in een eerder
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stadium had moeten plaatsvinden. Met Hans Trausel zal een gesprek georganiseerd worden tussen hem en bestuur
onder leiding van de heer Kremer om verder te praten over de continuering van zijn bestuurslidmaatschap.
Dick Kremer bedankt een ieder voor zijn meedenken en geeft het woord weer aan Gerrit Luiten die de rest van de
vergadering zal voorzitten.
4. Voorstel bestuurssamenstelling.
Gerrit Luiten geeft aan dat zich een drietal personen te weten Mevr. Angela Bouman, Dhr. Udo Hagenus en Dhr. Nol
Roelofs zich bereid hebben verklaard om zitten te nemen in het bestuur.
5. Bestuursverkiezing.
De heer Frits Willemsen (B.v. Gelre) geeft aan dat in de convocatie voor deze vergadering twee fouten staan, Alleen
de Algemene Leden Vergadering van mei/juni, heeft de bevoegdheid om nieuwe bestuursleden en kascontrole
commissie te kiezen. De voorgestelde kandidaten kunnen alleen op ad interim basis hun voorgestelde functie
uitvoeren. Wat betreft de kascontrole commissie, dient deze dit jaar dan maar door één persoon te worden uitgevoerd,
Andre Meutstege is van mening dat er deze avond toch formeel gestemd kan worden voor een nieuw bestuur.
Besloten wordt dat de kandidaten tot de Algemene Leden Vergadering van mei/juni op ad interim basis de bestuurlijke
plaatsen zullen innemen.
Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Gerrit Luiten
: voorzitter/penningmeester a.i.
Bennie Cooper : secretaris
Hans Trausel
: wedstrijd coördinator/webmaster PM
Angela Bouman : wedstrijdleider/webmaster a.i.
Udo Hagenus
: wedstrijdleider competitie avond en beker a.i.
Nol Roelofsen : voorzitter AGDV a.i.
6. Verkiezing kascontrole commissie.
Zie hiervoor de opmerking van Frits Willemsen bij agenda punt 5.
7. Rondvraag
Dick Spijker (De Molenberg) vraagt het bestuur om na te denken om op een juiste manier José Knoops-Lubbers te
bedanken voor haar inzet in de afgelopen jaren. Het bestuur zegt dit ook toe.
8. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit Gerrit Luiten om ca. 20.00 de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar
inbreng en wenst alle een goede en veilige thuiskomst toe.

Arnhem,

Gerrit Luiten
Voorzitter/penningmeester a.i.

Bennie Cooper
secretaris

__________________________________

________________________________________
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