
 

Secretaris : 
Henk Vos 
Ereprijs 51 
4251 JV  Werkendam 
Tel : 0183 - 501447 
Mob : 06 -22552993 
E - mail : henkvos19@@kpnmail.nl 

 Aan de bestuurders en 

Wedstrijdleiders van de Districten 

Van het Gewest Zuid Nederland 

Werkendam  27 mei 2018 

Geachte heer / mevrouw , 

Hierbij willen wij u uitnodigen voor het bijwonen van onze Gewestelijke vergadering welke gehouden wordt 

op Zaterdag 9 juni 2018 om 14:00 uur in café – zaal  ’t Vrijthof    Molenstraat 6    5688 AD     Oirschot                         

tel: 0499 – 571442. 

 

AGENDA 

1. Opening door de voorzitter /Coördinator 

2. Aanvullende mededelingen van het bestuur 

3. Aanvullende mededelingen van de Districten 

4. Notulen van de vorige vergadering van 11-11-2017  ( bijgesloten ) 

5. In - en uitgaande stukken die van belang zijn 

6. Actie punten 

• AVG  ( privacybeleid voor verenigingen  Bijgesloten ) 

• Gewestelijk reglement ( indien nodig aanvulling ) 

7. Bestuursverkiezing. 

• Jeugdconsul ( tijdelijk nog Bert van den Hooff  tot 31 juli 2018 ) 

• Wedstrijdleider afd. 1 ( tijdelijk nog tot 31 juli 2018 Bert van den Hooff ) 

Kandidaat Aad Rispens voor wedstrijdleider afd. 1 

• Voorzitter / Coördinator ( tijdelijk nog tot ……. ) 

8. Wedstrijdwezen Senioren : 

• Afvaardiging teams naar Gewestelijke finale A-klasse, 2 teams van Midden. Brabant. 

9. Wedstrijdwezen PK ’s 

10. Wedstrijdwezen Jeugd 

 



 

11.  Wedstrijdwezen Dagcompetitie. 

12.  Evaluatie KVC 

13.  Vaststelling volgende vergadering 

14.  Rondvraag  ( schriftelijk indienen voor 7 juni 2018 ) 

15.  Sluiting 

 

Gezien het belang van deze vergadering vertrouwen wij er op dat u op deze vergadering aanwezig zult zijn. 

In de bijlage vindt u de presentielijst welke u voor aanvang ingevuld moet inleveren bij de secretaris, zonder 

lijst heeft u geen stemrecht. 

Wij wensen u een fijne vakantie en een sportief seizoen 2018 – 2019 

 

Samen Biljarten geeft meer effect 

Gewest 

Zuid Nederland 

Met vriendelijke groet, 

Secretaris: 
Henk Vos 
Tel: 0183 - 501447 * 06-22552993 
E-mail: henkvos19@kpnmail.nl 

 


