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Voorzitter/Penningmeester:
Simon Waegemakers
Hoeksestraat 56
5121 SV Rijen
tel: 0161 - 222174
e-mail: Simon-Toos@kpnmail.nl
Vice-Voorzitter:
Diem Joannides
Schubertlaan 12
5251 HJ Vlijmen
tel: 073 - 5114035
Secretaris:
Luud van Gils
Wikkeveld 34
4854 MH Bavel
tel: 0161-431679
e-mail: lvgils@ziggo.nl
Wedstrijdleider:
Wery Kersten
Zonnebloemlaan 210
5151 TD Drunen
tel: 06- 37382842
e-mail: wery1964@hotmail.com

Algehele coördinatie
Promoten S.Z.N.
Verzorging financiën

Contacten met media
Promoten S.Z.N.

Verzorging correspondentie
Notuleren
Ass. Wedstrijdleider
Redactie sjoelinfo
Redactie S.Z.N. homepage
Algehele wedstrijdleiding
Algemene zaken
Verzorging competitie

Internetadres S.Z.N. website: http://www.sjoelgewest.nl/
Email: info@sjoelgewest.nl

A-Klasse
1. Dhr. J.Oostenbrink
2. Dhr. T.v.Sommeren
3. Dhr. R.J.Mertens
4. Dhr. A.v/d Aart
5. Dhr. W.Smulders

De Kemphanen
E.M.W.S.V.
De Doorschuivers
E.M.W.S.V.
De Kemphanen

1450
1440
1428
1420
1415

B-Klasse
1. Mevr. P.Smulders
2. Dhr. P.Coertjens
3. Dhr. J.Tak
4. Mevr. J.Graumans
5. Dhr. D.Joannides

De Kemphanen
S.V. ‘81
Feniks
De Vrolijke Schuivers
Apollo

1299
1262
1258
1191
1161

C-Klasse
1. Mevr. T.Kloosterman
2. Mevr. J.Wissel
3. Dhr. F.Willems
4. Mevr. C.Hoevenaar
5. Mevr. E.v/d Bogaert

Individueel
S.V. ‘81
Individueel
De Doorschuivers
Individueel

1281
1252
1235
1234
1224

D-Klasse
1. Mevr. A.Verschuren
2. Dhr. C.Rokven
3. Mevr. I.Waegemakers
4. Mevr. M.Veenman
5. Dhr. J.Verschuren

De Vrolijke Schuivers
De Vrolijke Schuivers
Individueel
Individueel
De Vrolijke Schuivers

1237
1223
1172
1148
1138

E-Klasse
1. Mevr. M.Soree
2. Mevr. A.Faber
3. Mevr. G.v.Benschop

De Kemphanen
De Kemphanen
De Doorschuivers

1069
932
924

De onderstreepte personen zijn achteraf ingedeeld

A-Klasse
1. Dhr. T.v.Sommeren
2. Dhr. W.Smulders
3. Dhr. A.v/d Aart
4. Dhr. W. de Kruif
5. Dhr. W.Aarts

E.M.W.S.V.
De Kemphanen
E.M.W.S.V.
E.M.W.S.V.
De Kemphanen

1447
1429
1419
1378
1346

B-Klasse
1. Dhr. J.Tak
2. Mevr. P.Smulders
3. Dhr. S.Waegemakers
4. Mevr. T.Waegemakers

Feniks
De Kemphanen
Individueel
G.O.A.

1243
1234
1220
1194

C-Klasse
1. Mevr. I.Waegemakers
2. Dhr. F.Willems
3. Dhr. S.Veenman
4. Mevr. E.v/d Bogaert

Individueel
Individueel
Individueel
Individueel

1262
1199
1173
1070

D-Klasse
1. Dhr. J.Snaphaan
2. Mevr. M.Veenman
3. Dhr. C.Rokven
4. Mevr. Tr.de Hart
5. Mevr. M.Rokven

E.M.W.S.V.
Individueel
De Vrolijke Schuivers
Individueel
De Vrolijke Schuivers

1241
1072
1055
1031
1011

E-Klasse
1. Mevr. M.Soree
2. Kroes, Suzanne (J)
3. Mevr. A.Faber

De Kemphanen
Feniks
De Kemphanen

1039
863
757

De onderstreepte personen zijn achteraf ingedeeld

Sjoelbakken huren

Maximaal 39 stuks (€ 0,50/bak)
Luud van Gils, Wikkeveld 34 in Bavel
tel: 0161-431679

EERSTVOLGENDE TOERNOOIEN
20 Oktober 2018 “Feniks” Oud-Gastel
Dit toernooi wordt gehouden in dorpshuis “Siemburg”, Graaf Engelbrechtstraat 14 in
Kruisland, tel: 0167-536785. Aanvang 19.45 uur.
Opgeven bij Jan Tak, Bernhardstraat 47, 4751 BN Oud-Gastel, tel. 0165-513124.
Wijzigingen kunt u aan Jan doorgeven op 20 Oktober tussen 10.00 en 12.00 uur.
27 Oktober 2018 “De Vrolijke Schuivers” Bavel
Dit toernooi wordt gehouden in café-zalencentrum “De Tussenpauz”
(voorheen Bruininks), Kerkstraat 10 Bavel, tel: 0161-431245.
Aanvang 19.45 uur. GEEN VRIJE KLASSE.
Opgeven bij Luud v Gils, Wikkeveld 34, 4854 MH Bavel, tel: 0161-431679.
Wijzigingen kunt u aan Luud doorgeven op 27 Oktober tussen 10.00 en 12.00 uur
03 November 2018 “De Doorschuivers” Chaam
Dit toernooi wordt gehouden in “’t Chaamse Wapen”, Dorpsstraat 44 in Chaam,
tel: 0161-492329. (‘t Chaamse wapen is naast de kerk gelegen)
Aanvang 19.45 uur. GEEN VRIJE KLASSE.
Opgeven bij José Frijters, Fuutlaan 22, 5111 DA Baarle Nassau, tel: 06-51146399
Wijzigingen kunt u aan José doorgeven op 3 November tussen 10.00 en 12.00 uur.
10 November 2018 “Extra Toernooi” S.Z.N.
Dit toernooi wordt gehouden in Buurthuis “De Geubel”, Hoofdstraat 4 in
‘s Gravenmoer, tel. 0162-318861. Aanvang 19.45 uur. GEEN VRIJE KLASSE
Opgeven bij Wery Kersten, Zonnebloemlaan 210, 5151 TD Drunen,
Tel: 06-37382842
Wijzigingen kunt u aan Wery doorgeven op 10 November tussen 10.00 en 12.00 uur.
24 November 2018 “E.M.W.S.V.” Beneden Leeuwen
Dit toernooi wordt gehouden in “De Rosmolen”, Zonnebloemstraat 7,
6658 XK Beneden Leeuwen, Tel: 0487-591840
Aanvang 19.45 uur. WEL EEN VRIJE KLASSE.
Opgeven bij André v/d Aart, Zonnedauw 47, 4007 VC Tiel, Tel: 0344-632681 of per
e-mail: wilmavanderaart@upcmail.nl
Wijzigingen kunt u aan André doorgeven op 24 November. tussen 11.00 en 12.00 uur.
01 December 2018 “De Kemphanen” Veldhoven
Dit toernooi wordt gehouden in dorpshuis “D’n Bond”, Rapportstraat 29,
5504 BN Veldhoven, Tel: 040-2534446
Aanvang 19.45 uur. WEL EEN VRIJE KLASSE.
Opgeven bij Jan Oostebrink, De Mortelhof 12, 5502 RG Velhoven, Tel: 040-2532064
of per e-mail: oosjan@gmail.com
Wijzigingen kunt u altijd aan Jan doorgeven op 06-24521777

Notulen van de jaarvergadering gehouden op dinsdag 12 juni 2018, in
café-restaurant ’t Boerke in Rijen.
Aanwezig:
D.V.S., De Doorschuivers, S.V. ’81, Feniks, D.O.S., G.O.A.,
E.M.W.S.V., en de individuele leden Mevr. en Dhr. v/d Bogaert, Dhr.
G.v/d Berg, Mevr. Tr.de Hart
Afwezig met kennisgeving:
E.V.S., Apollo, De Schuifuilen, De Kemphanen en de individuele leden
Dhr. P.Vereggen, Dhr. S.Veenman, Mevr. M.Veenman, Dhr. F.Willems.
Afwezig zonder kennisgeving:
S.V. Rucphen.
1. Opening
De voorzitter opent om 20.03 uur de vergadering en heet iedereen van
harte welkom. Als eerste wordt de presentielijst doorgenomen. Er zijn
7 verenigingen, 4 individuele leden. Er kunnen 19 stemmen worden
uitgebracht. Op de presentielijst zijn verder geen op- of aanmerkingen
Hierna wordt de agenda voor deze vergadering doorgenomen. Ook
hierop zijn geen opmerkingen of aanvullingen.
2. Notulen jaarvergadering 13 juni 2017
De notulen van de jaarvergadering van 20 juni 2016 worden zowel
tekstueel als inhoudelijk doorgenomen en op enkele punten nog door
de voorzitter toegelicht.
André v/d Aart (E.M.W.S.V.) geeft aan dat bij het aangenomen voorstel 1 (dispensatieaanvragen) staat dat het bestuur een deadline bepaalt voor het indienen van de dispensatieaanvragen. Volgens hem is
dit niet gebeurd.
De voorzitter ligt toe dat dit per jaar bekeken wordt, maar het uitgangspunt zal elk jaar de datum van de jaarvergadering zijn.
Verder zijn er geen opmerkingen op de notulen. De voorzitter tekent
deze en bedankt de secretaris voor het werk.
3 Jaarverslag secretaris / wedstrijdleider.
Het uitgebreide verslag wordt doorgenomen en door de voorzitter toegelicht. Hierna worden ook de bijlagen besproken.
In het verslag staat op bladzijde 3 een foutje. Bij de leden die alle toernooien bezocht hebben staan Miet en Christ Rokven als individueel lid

vermeld. Dit klopt niet want zij zijn lid van De Vrolijke Schuivers uit
Bavel.
Het overzicht van leden die alle toernooien hebben bezocht komt er
dan als volgt uit te zien:
Dhr. S. Veenman
Individueel
Dhr. W.Kersten
Individueel
Mevr. M.Veenman
Individueel
Dhr. C.Rokven
De Vrolijke Schuivers
Mevr. M.Rokven
De Vrolijke Schuivers
De voorzitter staat ook even stil bij de leden die ons ontvallen zijn.
Mevr. T.Snoep
De Schuifuilen
82 jaar
Mevr. M.Schuit
De Doorschuivers
58 jaar
Zonder verdere op- of aanmerkingen wordt ook dit verslag, onder
dankzegging van de voorzitter aan de secretaris / wedstrijdleider, voor
akkoord ondertekend.
4

Jaarverslag penningmeester en begroting seizoen 2018 / 2019.
De penningmeester ligt het financieel verslag toe. Dit jaar hebben we
een negatief saldo van €108,21 moeten incasseren. De toernooien hebben op zich goed gedraaid, maar het koppeltoernooi en drietallentoernooi gaven rode cijfers door het beperkte aantal inschrijvingen. De
finale valt altijd negatief uit vanwege de dubbele prijzen (bekers en
medailles). Ook de competitie draait meestal negatief. Daarentegen
zijn de portokosten dit jaar extreem laag uitgevallen omdat het meeste
per mail verzonden wordt.
Het komende seizoen zal de zaalhuur voor de toernooien omlaag gaan
van €98,00 naar €39,00.
Dit zal een grote positieve invloed hebben op de financiële toernooiresultaten.
Dit is een gevolg van een ander beleid bij de Cammeleur.
Na deze opmerkingen worden zowel het kasverslag als de begroting
akkoord bevonden.

5

Jaarverslag kascommissie.
De kascommissie bestond dit jaar uit Jose Frijters en Wim v/d Straten.
Zij hebben de kas gecontroleerd bij de penningmeester. Jose geeft aan
dat de kascommissie de kas goed heeft gecontroleerd.

Alles zag er prima en overzichtelijk uit.
De penningmeester wordt dan ook decharge verleend voor het afgelopen boekjaar. De gehele vergadering gaat hiermee akkoord.
6 Verkiezing kascommissie.
Jose Frijters (De Doorschuivers) is aftredend lid van de kascommissie.
De voorzitter dankt Jose voor haar inzet de afgelopen jaren.
We hebben dit jaar weer een nieuw reservelid voor de kascommissie
nodig. De voorzitter vraagt wie dit zou willen doen. Mevr. Elly v/d
Bogaert (Individueel lid) stelt zich beschikbaar als reserve lid.
De samenstelling van de kascommissie voor het volgende seizoen is
dus als volgt:
1e kascommissielid wordt nu Dhr. Wim v/d Straten (De Doorschuivers),
2e kascommissielid wordt nu Dhr. Ton v/d Bogaert (Individueel lid),
Reserve kascommissielid wordt Mevr. Elly v/d Bogaert (Individueel
lid).
De voorzitter bedankt Elly om zich beschikbaar te stellen voor de kascommissie.
7 Vaststelling contributie.
Het bestuur ziet geen reden om de contributie te verhogen. Daarom
stelt de voorzitter voor om de contributie niet te wijzigen. De gehele
vergadering gaat hiermee akkoord.
8 Pauze (mogelijkheid tot het schriftelijk indienen van vragen).
Omdat het nog vrij vroeg is wordt de pauze doorgeschoven tot na punt
10.
9 Bestuursverkiezing.
Op de agenda staat dat dit jaar aftredend zijn:
Wery Kersten (wedstrijdleider)
Diem Joannides (vice-voorzitter)
Echter wijst de secretaris er op dat in de notulen van de jaarvergadering van vorig jaar aangegeven is dat het schema van aftreden gewijzigd zou worden.

Dit jaar zijn daarom aftredend:
Diem Joannides (vice-voorzitter)
Luud van Gils (secretaris
Omdat er geen tegenkandidaten zijn, stelt de voorzitter voor om beide
bestuursleden weer voor een periode van 2 jaar te herkiezen. Alle leden gaan hiermee akkoord.
Het volgende jaar zijn dan aftredend:
Simon Waegemakers (voorzitter/penningmeester)
Wery Kersten (wedstrijdleider)
10 Behandeling ingezonden stukken:
- Toernooiprogramma 2018 - 2019:
Voor het eerst dacht de secretaris het toernooiprogramma helemaal definitief te hebben voor aanvang van de jaarvergadering. Alle verenigingen hebben netjes gereageerd op de voorgestelde datums. Echter Apollo geeft op het laatste moment aan dat hun toernooi van 22 september
2018 niet door kan gaan omdat de zaal bezet is.
Het toernooiprogramma wordt vastgesteld zonder het toernooi van
Apollo. De secretaris gaat samen met Apollo nog kijken of en waar dit
toernooi in te plannen is.
Na de behandeling van dit punt wordt een korte pauze ingelast.
11 Viertallencompetitie.
De voorzitter geeft aan dat er op dit moment weer slechts 3 teams zich
hebben aangemeld voor de viertallencompetitie. Hij heeft in de wandelgangen gehoord dat de opzet van afgelopen jaar (3 avonden met een
finale) niet erg goed is bevallen. D.D.S. en D.V.S. geven aan dat door
deze opzet de avonden vermoeiend zijn en laat worden, tevens vinden
zij het minder gezellig. Ook E.M.W.S.V. geeft aan dat je niet meer het
gevoel hebt aan een competitie mee te doen. Zij geven ook aan door
dat er één avond op Schilte bakken is gespeeld de uitslag eigenlijk bij
voorbaat al vast stond.
Het volgende wordt afgesproken.
Competitie gaat wel door, maar dan wel in de opzet van 2 jaar geleden.
Er worden uit- en thuiswedstrijden gespeeld in een dubbele competitie.
De punten uit de voorronden worden meegenomen naar de finale en

komen niet te vervallen.
We gaan proberen een vierde team er bij te krijgen zodat er in elke
competitieronde 2 wedstrijden gespeeld kunnen worden. Bij het rondsturen van de stukken voor het volgende seizoen zal de secretaris een
extra uitleg geven met de mogelijkheden voor alle leden om in welke
vorm dan ook een team te vormen. Dit team kan dan nog tot eind juli
opgegeven worden zodat ook de competitiestukken nog tijdig bij de
verenigingen liggen.
12 Nieuwe privacy wet (AVG wet).
De voorzitter legt uit dat op 25 mei 2018 de nieuwe privacy wet in
werking is getreden. Er is veel over te lezen geweest in allerlei media.
Echter is dit een serieuze wet die ook het S.Z.N. niet zo maar naast
zich neer kan leggen. De voorzitter weet niet of er controles op de wet
zullen volgen, maar het niet voldoen aan deze wet kan grote boetes tot
gevolg hebben.
Om deze reden heeft het bestuur vier documenten gemaakt voor het
S.Z.N.
1) Privacy statement.
Hierin is te lezen wat het S.Z.N. met bepaalde persoonsgegevens
doet en waar deze voor gebruikt worden.
2) Privacy statement website.
Hierin staat beschreven welke gegevens wij via onze website
verzamelen en waarom. Tevens wordt er in aangegeven hoe men
kan voorkomen dat er persoonlijke gegevens verzameld worden.
Bij dit statement zit ook een Cookie policy om aan te geven wat
cookies zijn, wat er mee gedaan wordt en hoe men die uit kan
schakelen.
3) Toestemmingsverklaring individuele leden.
Met dit formulier kunnen individuele leden toestemming aan het
S.Z.N. geven om bepaalde informatie te verzamelen en te
verwerken.
4) Toestemmingsverklaring verenigingen.
Met dit formulier moeten verenigingen aangeven dat zijn van hun
leden toestemming hebben gegevens te verzamelen en te verwerken
en te delen met het S.Z.N..
Document 1 en 2 zullen ook op de website van het S.Z.N. te vinden
zijn en naar de verenigingen verzonden worden..
Document 3 zal naar alle individuele leden verzonden worden. Zij
moeten deze formulieren ingevuld en ondertekend inleveren bij het

secretariaat van het S.Z.N. voor 15 september 2018 (start nieuwe seizoen).
Document 4 zal naar alle verenigingen verzonden worden. Zij moeten
deze formulieren ingevuld en ondertekend inleveren bij het secretariaat
van het S.Z.N. voor 15 september 2018 (start nieuwe seizoen).
Overigens zijn alle verenigingen verplicht dergelijke documenten op te
stellen voor hun vereniging. De voorzitter beseft dat de meeste verenigingen hier nog niets aan gedaan hebben. D.V.S. heeft echter de documenten al wel klaar.
Als service zal de secretaris deze documenten aanpassen zodat verenigingen alleen hun eigen gegevens hierop in hoeven te vullen en deze
dan klaar zijn voor gebruik. Deze documenten worden met de stukken
voor de start van het seizoen meegezonden.
13 Mededelingen van het bestuur.
* Alle sjoelinfo’s zijn al rond gedeeld.
* De voorzitter deelt alle diploma’s uit van de prijswinnaars van het
persoonlijk kampioenschap.
* Er zijn dit jaar geen foto’s voor de kampioenen. Met de vergrotingen
die jaarlijks uitgedeeld werden, werd niet echt veel gedaan en het bestuur vond het dan ook een beetje zonde van de kosten die hiervoor
gemaakt worden. Natuurlijk liggen alle foto’s nog klaar om bij te bestellen.
* Alle verenigingen zullen de stukken voor het nieuwe seizoen weer
per mail gaan ontvangen.
* André v/d Aart ontvangt uit handen van de voorzitter een mooie cadeaubon als blijk van waardering omdat hij bij de speciale S.Z.N. toernooien altijd kosteloos foto’s maakt voor het S.Z.N..
* De voorzitter geeft aan dat het tegenwoordig regelmatig voor komt
dat er tijdens een toernooi op de bakken geslagen wordt en dat er grove
taal gebruikt wordt. Dit wordt soms weggelachen, maar er zijn behoorlijk wat leden die zich hieraan irriteren. Tevens geeft het aan bezoekers
van een toernooi niet echt het beeld wat we willen laten zien. Gevraagd
wordt aan de bestuursleden hier hun eigen leden op aan te spreken.

Het bestuur van het S.Z.N. zal hier komend seizoen ook zeker op toe
gaan zien.
12 Rondvraag.
- Wim Hardeman (Feniks):
Hij geeft aan dat in de notulen van de vorige jaarvergadering aangegeven was dat het S.Z.N. overleg zou hebben met de A.N.S.. Is hier nog
iets mee gedaan?
De voorzitter legt uit dat er aangegeven was dat het S.Z.N. open staat
voor een gesprek met de A.N.S., maar dat de bal bij de A.N.S. ligt. Indien zij het S.Z.N. uitnodigen voor een gesprek dan staan wij daar zeker voor open. Het S.Z.N. bestuur heeft echter helemaal niets vernomen van de A.N.S. en hier is dus ook niets mee gedaan.
André v/d Aart geeft aan dat de bal inderdaad bij de A.N.S. ligt en dat
hij het jammer vind dat de A.N.S. hier niets mee heeft gedaan. Het zou
mooi zijn als beide bonden van elkaar zouden kunnen profiteren.
- Wim Hardeman (Feniks):
Hij vraagt of het mogelijk is de documenten voor de privacywet uiterlijk eind van de week te ontvangen i.v.m. hun eigen jaarvergadering.
De secretaris zegt toe dat Wim de documenten tijdig zal ontvangen.
- Wim Hardeman (Feniks):
Op de beker voor de hoogste dame missen we nog 2 plaatjes met de
naam van degene die hem gewonnen hebben.
De secretaris geeft aan dat dit klopt en bekend is. Het bestellen van
alleen 2 plaatje is vrij kostbaar. De plaatjes zullen aan het begin van
het volgende seizoen gelijk met de medailles besteld worden. Deze
worden dan aan Wim gegeven zodat hij ze er netjes op kan plakken.
- André v/d Aart (E.M.W.S.V.):
Hij vraagt of de toernooikalender van het S.Z.N. afgestemd is met de
toernooien van de A.N.S. Het gaat dan met name om de bekerwedstrijden. Door deze op elkaar af te stemmen zullen er bij de betreffende
S.Z.N. toernooien die eventueel gelijk zouden vallen met een bekerwedstrijd, meer deelnemers aanwezig kunnen zijn.

De voorzitter legt uit dat dit niet gedaan is. We hebben ook geen datums van de A.N.S. bekerwedstrijden ontvangen. Volgens André staan
deze op de website van de A.N.S.
De voorzitter geeft aan dat we dan erg veel moeten gaan schuiven in
een toch al volle agenda en dat dit bijna niet gaat lukken.
13 Sluiting:
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en
wenst iedereen een prettige vakantie toe. Hij hoopt er volgend seizoen
samen weer een mooi en gezellig nieuw sjoelseizoen van te kunnen
gaan maken.
Daarna wordt om 21.32 uur de vergadering gesloten.

Oplossing van de puzzel uit sjoelinfo 6
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VOLGENDE SJOEL-INFO
Het volgende sjoel-info zal verschijnen op 10 november 2018
op het toernooi van het S.Z.N. in ’s Gravenmoer.
Kopij hiervoor dient uiterlijk 3 november 2018 bij de
secretaris binnen te zijn.

