
 

 

 
 

Biljartkring Cranendonck 
 

 

www.bil jartkringcranendonck.nl   

 

Vincent  van Gogh laan 2  
6021JL  Bude l  

Harrie Aarts  

W edst r i jd le ide r  

Te le foon:  0495-492325  
Mobie l :  06-46550830  

e-mai l :  h .aa r ts4@chel lo .n l   

Notulen ledenvergadering zondag 27-12-2015 

Afwezig : Los Ballos 

Opening: 

Wegens afwezigheid van de voorzitter opent de secretaris de vergadering om 10.30 uur door 

iedereen welkom te heten. 

Mededelingen: 

Onze voorzitter is om nog onbekende reden afwezig. 

Om die reden zit de secretaris de vergadering voor. 

Notulen ledenvergadering van 2 aug 2015: 

Desgevraagd waren er geen op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige ledenvergadering. 

Wedstrijdleiding: 

De wedstrijdleider deelt mede dat het invullen van de wedstrijdformulieren bij sommige 
verenigingen vaak ver onder de maat is. Mede daarom is het belangrijk dat tellijsten worden 
bewaard om controle achteraf mogelijk te maken. 

Het tussentijds wijzigen van de teamsamenstelling is in het verleden incidenteel door de vingers 
gezien. Omdat echter is gebleken dat dit uit de hand dreigt te lopen zal in het vervolg het 
reglement streng worden gehanteerd. Het is dan ook zaak om aan het begin van de competitie 
voldoende spelers op te geven. Wijziging is alleen nog mogelijk voor de 2e helft van de 
competitie. 

De wedstrijdleider maakt het vervolgprogramma van de biljartkring bekend. 
Dit is ook terug te vinden op website biljartkringcranendonck.nl  

Persoonlijke Competitie: 
Klasse 1: Maandag 29 feb, 7 maart, 14 maart, 21 maart. 
  Donderdag 3 maart, 10 maart, 17 maart, 24 maart. 
  Vrijdag 4 maart, 11 maart, 18 maart, 25 maart. 
 
Klasse 2: Maandag 29 feb, 7 maart, 14 maart. 
 Dinsdag 1 maart, 8 maart, 15 maart. 
 Donderdag 3 maart, 10 maart, 17 maart. 
 
Finale Klasse 1: Café “De Sport” te Budel Schoot. 
  Donderdag 31 maart, 7 april, 14 april, 21 april 
 
Finale Klasse 2: Café “Quincy” te Budel. 
  Maandag 21 maart, 4 april, 11 april, 18 april 
 
Kampioen der Kampioenen: Café “De Wielerbaan” te Budel 
   Dinsdag 26 april 
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Prijsuitreiking: Café “Quincy” te Budel 
   Zaterdag 30 april 
   Organisatie: B.V. Van Horne 
 
 

Inschrijving Persoonlijke Competitie: 

 
Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om zich in te schrijven voor de persoonlijke competitie. 
Inschrijving is nog mogelijk tot uiterlijk 1 feb 2016. 
 

Rondvraag: 

De Sport uit Soerendonk maakt bekend dat zij voorlopig niet kunnen spelen bij café “de Sport’. 
Zij zullen de nog te spelen wedstrijden houden in gemeenschapshuis “De Donk’ te Soerendonk. 
Er zijn nog geen vaste plannen voor het nieuwe seizoen. 
 

Sluiting: 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen een prettige 

voortzetting van de wedstrijden. 

 
 


