
 

Biljartkring Cranendonck 

 

 

Notulen Ledenvergadering 

 

Zondag; 04-01-2015 

Lokatie ; Cafe de Belleveu. 

 

Afwezig; alle verenigingen waren vertegenwoordigd. 

De voorzitter opent de vergadering door iedereen welkom te heten. 

Mededelingen; er heeft zich een nieuwe vereniging aan gemeld ( de Cranenhoeve) deze zijn 

ook op de vergadering aanwezig , de voorzitter heette hun van harte welkom. 

De penningmeester klaagt dat er verenigingen zijn die de contributie te laat betalen, en hij ze 

2 of 3x moet opbellen of ze het geld over willen maken, hij moet ook zijn rekeningen kunnen 

betalen en zijn kasboek kunnen afsluiten, er is afgesproken dat ze er 3 weken de tijd voor 

krijgen om te betalen.(anders moeten we er daar ook maatregelingen tegen treffen) 

Notulen vorige vergadering; daar zijn geen vragen over,dus goed gekeurd. 

Verloop competitie; is goed, wel netjes en duidelijk het wedstrijd formulier invullen. 

Opgave persoonlijke competitie; aanmelden voor 31 januari bij de wedstrijd leider. 

Aanvang voorronde week 9 februari 23 februari en 2 maart dan moeten alle wedstrijden 

gespeeld zijn. 

Finale wedstrijden; week 9-16-23-30 maart  

Alle wedstrijden aanvang 19.00 uur. 

De kampioenen wedstrijd word gespeeld bij Cafe de Sport Soerendonk. 

Prijs uitreiking is bij Cafe de Bellevue   11 April. 

Rondvraag; De Wielerbaan gaan niet meer biljarten bij Cafe Quincy als daar nog gerookt 

word, er zijn al maatregelingen genomen , er word niet meer gerookt in de biljartzaal. 

Robert Wijnveldt kreeg ook tijd om zijn verhaal te doen over hun 5 jarig bestaan THOF-btM 

vereniging, en hun activiteiten, toernooi stoot over rood en ze willen een BIJLAGE maken in 

het HAK-WEEKBLAD ( 22.000 stuks)   

In deze bijlage kan elke biljart vereniging een stukje schrijven en hun club promoten. ( dit is 

een eenmalige uitgave) Biljartkring Cranendonck zal er een stukje inschrijven . 

Copij moet voor 20 februari ingeleverd zijn bij Robert. 

Daarna sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen nog veel succes toe en bedankte 

de leden voor hun aanwezig zijn. 

            

 

Secr g.gijsbers. 

 


