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De belangrijkste gebeurtenis van het afgelopen seizoen is zonder twijfel het vertrek van 

Ton Bocxe. In het vorig jaaroverzicht meldde ik al de vele verdiensten van Ton. Hij woont 

nu in het hoge noorden van ons land, we zullen hem dus niet vaak meer zien. Ook voor het 

culturele leven in De Ronde Venen is het spijtig dat Ton vertrokken is. Zijn galerie “Boven 

verwachting” zal spoedig opgeheven zijn. Ook was hij bestuurslid van de Biljartfederatie 

van De Ronde Venen.

Nog steeds is een van onze leden, Aria ten Cate actief als wedstrijdleider in het bestuur 

van de federatie.

Vorig jaar hebben we voor eigen rekening een elektronisch scorebord vervangen. Het plan 

om dit voor het nieuwe seizoen ook voor het tweede biljart te doen is gerealiseerd.

Hiermee zijn de oorspronkelijke scoreborden die eigendom van het Dorpshuisbestuur waren

en voortdurend aan storingen leden vervangen door aanzienlijk betere borden die dus 

eigendom van de Sportvereniging afd. biljarten zijn. De totale kosten van de vervanging 

rond €1000,-- zijn geabsorbeerd uit de afdelingsreserves.

Aangezien wij de enige gebruiker van de elektronische scoreborden zijn vonden we het 

niet reëel om het bestuur van Willisstee hiervoor te vragen.

De invoering van de AVG in onze afdeling loopt voorop in de vereniging. Alle leden, 

inclusief de nieuwe leden hebben de AVG verklaring getekend.

Er bleek in het Dorpshuisbestuur enige twijfel te bestaan aan de noodzaak dit jaar de 

biljartlakens te vervangen. Na directe contacten hierover is de discussie hierover geëindigd

met de toezegging dat de lakens nog vóór de eerste competitiewedstrijd vervangen zouden

worden, hetgeen ook prima is afgehandeld. Deze discussie en de beslissing van het 

dorpshuisbestuur geeft ons het vertrouwen dat dit voor de toekomst weer goed is 

afgesproken.

Met de Biljartfederatie is een akkoord bereikt over de beveiliging van de persoonsgegevens

van de deelnemers in de federatie.

We kunnen het nieuwe seizoen ingaan met 4 nieuwe leden.

Ben Bunders
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