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Nederweert, 28 juli 2015     

 

 

       Aan alle verenigingen van het 

        NGB District Midden Limburg 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdag 19 juli 2016  

 

1. Opening 

* De voorzitter heet allen welkom. Een vereniging is niet aanwezig en de vereniging 

Jonas houdt op te bestaan. 

* De voorzitter vraagt een minuut stilte voor de drie leden die ons zijn ontvallen;  

Wil Smits – van Loon / Peter Lamerigts – Jagerslust / Martien Janssen – de Kantien  

 

2. Ingekomen stukken  

 Black Pantalona:  

  Heeft gevraagd of het bestuur van Midden Limburg ervoor kan zorgen dat het rookverbod 

wordt nageleefd omdat zij een speler hebben die weer is gaan biljarten, nadat het 

rookverbod van kracht werd. Dit kan niet in stemming gebracht worden omdat wij hier 

niet over gaan. Die verantwoordelijkheid ligt bij de uitbaters van de clublokalen. Men kan 

de verenigingen vragen of zij hier rekening mee willen houden. 

 De Stamgasten: 

* Doen het voorstel om het voorzittersoverleg boete plichtig te maken. Het bestuur staat 

hier positief tegen over en vraagt de vergadering of men het hier ook mee eens is.  

Er komen geen tegenstemmen, waardoor het eerstvolgende voorzittersoverleg boete 

plichtig is. Ook hier geldt een bedrag van € 25,00. 

* Hebben het verzoek ingediend of de Stamgasten 2 in de hoofdklasse mogen blijven. 

Wordt behandeld bij agendapunt 13. 

 Laar: 

Heeft het verzoek ingediend om met 4 spelers te mogen spelen. Daar zij 7 spelers hebben 

aangemeld voor de competitie kan aan dit verzoek geen gehoor gegeven worden. Zij zijn 

in principe verplicht om met 6 spelers de wedstrijd te spelen.  

Dit geldt voor ook voor GBC de Hook die 7 spelers hebben aangemeld. Daardoor komt de 

toestemming om met 4 spelers te mogen spelen, zoals vermeldt artikel 4 van de 

Algemene bepalingen van Midden Limburg te vervallen en zal in dat artikel worden 

aangepast. 

 B.C.W.: 

Hebben het verzoek ingediend of B.C.W. 2 in de eerste klasse mogen blijven.  

Wordt behandeld bij agendapunt 13. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering gehouden op 21 juli 2015 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en als zodanig vastgelegd. 

 

4. Verslag kascontrolecommissie 

Wil van de Boel en Claudia Gijssen hebben heden om 19.30 uur de boeken van 

penningmeester Ard Ceelen doorgenomen. Wil van de Boel deelt mede dat alles netjes in orde 

is. Wat hen op viel waren de hoge kosten van de postbus. Hier wordt zeer weinig gebruik van 

gemaakt. Bovendien ligt de brievenbus van Ard Ceelen naast die van de postbussen bij de 

Bruna.  

Ard Ceelen heeft er geen moeite dat zijn privéadres het correspondentieadres van Midden 

Limburg wordt. Hier gaat de vergadering mee akkoord.  De voorzitter dankt Claudia en Wil 

voor hun bijdrage. 

 



 

 

5. Financieel verslag penningmeester 2015 – 2016 

 Iedereen heeft bij binnenkomst ter inzage een overzicht van het financiële jaar ontvangen. 

 De penningmeester geeft aan dat wij een positief resultaat hebben behaald.  

 Het blijkt dat GBC Jagerslust € 134,00 heeft overgemaakt naar de NGB ipv naar het 

rekeningnummer van Midden Limburg.  

Er volgt een discussie maar er wordt afgesproken dat de penningmeester van GBC 

Jagerslust dit zelf moet corrigeren door contact op te nemen met de NGB.  

Dit bedrag is niet opgenomen in het financieel overzicht. 

 Er wordt gevraagd waarom het boetebedrag bij de uitgaven groter is dan bij de 

inkomsten. De penningmeester deelt mede dat er aan 4 verenigingen een boete is 

opgelegd omdat zij niet aanwezig waren op de jaarvergadering. En een vereniging een 

boete omdat men de wedstrijdkaart niet tijdig heeft ingeleverd. Een vereniging heeft de 

boete van € 25,00 nog niet betaald.  

Deze inkomsten zijn niet opgenomen in het financieel overzicht . 

Het financieel overzicht wordt verder door de vergadering goedgekeurd en als zodanig 

vastgelegd. 

 

6. Bestuursverkiezing 

 Peter Scheffers en Hans Gielen zijn aftredend en niet herkiesbaar. Er hebben zich geen 

kandidaten aangemeld. De voorzitter wijst de vergadering op het belang dat er minimaal 2 

bestuursleden bij moeten komen omdat wij het niet aan Ard Ceelen en Theo Velter alleen 

kunnen en mogen laten. Hij last een 10 minuten pauze in zodat de aanwezigen zich alsnog 

kunnen beraden.  

 Na de pauze blijkt niemand bereid zitting te nemen in het bestuur. Er wordt wel gevraagd 

wat de taken in houden en wat het aan tijd kost en welke taken er vacant zijn. De 

voorzitter legt uit dat de bestuurstaken binnen het bestuur verdeeld worden. De meeste 

tijd ligt bij de functie penningmeester/ledenadministratie en de wedstrijdleider. Peter 

Scheffers geeft aan dat hij 4 tot 6 uur per week besteed aan het wedstrijdleiderschap. 

Daarnaast kost het bij aanvang van het seizoen een flink aantal avonden om de website in 

te richten voor het nieuwe seizoen.   

Omdat nog steeds niemand bereid is zitting te nemen in het bestuur geeft de voorzitter 

aan dat hij voor één jaar een noodscenario achter de hand heeft. Als hijzelf nog een jaar 

aanblijft zijn Dick den Heijer en Jan Minten, beide lid van GBC ’t Vlegelke, bereid om 

District Midden Limburg het komende jaar uit de brand te helpen. Hiermee gaat de 

vergadering akkoord. 

 De voorzitter vraagt wel vrijwilligers voor de PMLGK omdat hij hier zelf geen bijdrage aan 

kan leveren.  

 

7. Benoeming kascontrolecommissie 

 Wil van de Boel wordt bedankt voor zijn inzet de laatste twee jaren en krijgt hiervoor 

applaus. 

 Voor het komende seizoen bestaat de kascontrolecommissie uit Claudia Gijzen en Theo 

Looymans (afgelopen jaar reserve). 

 De voorzitter vraagt om een nieuw lid voor de kascontrolecommissie die het komende jaar 

als reserve fungeert. William Vaessen stelt zich beschikbaar met het voorstel dat niet hij 

maar GBC de Stamgasten deze taak op zich neemt. De vereniging zal dan intern iemand 

aanwijzen die de taak t.z.t. uitvoert. Dit voorstel om niet een persoon maar voortaan op 

toerbeurt een verenging aan te wijzen wordt door de vergadering omarmt. Dit systeem 

wordt vanaf nu de standaard.  

 

8. Benoeming protestcommissie 

 De samenstelling van protestcommissie blijft ongewijzigd. 

 

 

 



9. Begroting seizoen 2016 -2017 

 Vanuit de vergadering komt de opmerking dat de kosten voor bekers erg hoog zijn en 

het wellicht zinvol is om de bekers af te schaffen. De meerderheid van de aanwezigen is 

echter van mening dat wij het moeten laten zoals het is.  

De begroting wordt verder goedgekeurd en als zodanig vast gelegd met dank aan de 

penningmeester Ard Ceelen. 

 

10. Contributie 2016 – 2017 

 De contributie blijft ongewijzigd gehandhaafd op € 15,00 per persoon 

 

11. Eventuele wijzigingen en/ of aanvullingen statuten NGB 

 Er zijn geen wijzigingen/ aanvullingen 

 

12. Eventuele wijzigingen en/ of aanvullingen NGB-reglement 

 De wijzigingen zijn tijdens het voorzitters overleg en tijdens de jaarvergadering van de NGB 

uitvoerig besproken. Daarom worden deze punten nu niet inhoudelijk behandeld.  

 

13. Competitie indeling seizoen 2016 -2017 

 Er hebben zich voor de komende competitie 33 zestallen ingeschreven. Verenging Jonas 

houdt op te bestaan. B.C.B. heeft een zestal minder in geschreven en de vereniging de 

Maasgolf doet dit jaar niet mee aan de competitie.  

 Het voorstel is om in elke klasse 11 teams in te delen. Hiermee gaat de vergadering 

akkoord. Dit houdt wel in dat zowel aan het verzoek van de Stamgasten 2 en B.C.W. 2 

geen gehoor kan worden gegeven.   

 

14. Rooster Seizoen 2016 – 2017 

 In het rooster is zichtbaar dat de eerste twee wedstrijden voor de Nationale beker gelijk 

vallen met de voorronde van onze districtsbeker en speelweek 1. De voorzitter deelt 

mede dat dit jaar de wedstrijdstrijden van ons district leidend zijn en op die dagen 

gespeeld dienen te worden. Het districtsbestuur heeft tijdens het districtsbesturen 

overleg met het bestuur van de NGB duidelijk afgesproken dat wij deze vrijdagen nodig 

hebben om wij met een schema van 12 teams werken. Hier zou rekening mee 

gehouden worden. Tot de wedstrijdleider van de NGB de heer Rob van Wegberg een 

afwijkend rooster toestuurde is daar door wedstrijdleider Peter Scheffers direct op 

gereageerd met het verzoek dit aan te passen. Omdat wij geen enkele reactie hierop 

hebben ontvangen heeft Ard Ceelen enkele weken later nogmaals schriftelijk 

gereageerd en de NGB hierop gewezen. Ook deze mail is onbeantwoord gebleven. 

Tijdens de jaarvergadering zijn de data als zodanig medegedeeld aan de verenigingen.  

Ard Ceelen zal na deze vergadering de NGB op de hoogte brengen hoe ons rooster er 

definitief uit ziet met het verzoek het NGB-rooster aan te passen. 

 De tweede ronde van de districtsbeker is bewust gepland op vrijdag 11 november 2016 

zodat verenigingen die op deze avond “carnavalsverplichtingen” hebben deze wedstrijd 

op een andere dag te spelen als hij maar voor 6 januari 2017 bekend is. Svp zoals het 

hoort wel communiceren met de wedstrijdleider.   

 

15. PNK 2016 

Het PNK 2016 wordt wederom gehouden bij B.V.E. Dit jaar inclusief de interland.  

 

16. NGB 

 Hier zijn geen zaken te vermelden 

 

17 PMLGK 2017 

 Omdat Verhaegen gestopt is met het verhuren van biljarts in Nederland heeft Ard Ceelen reeds 

5 Verhoeven biljarts gehuurd voor dit evenement. Nu nog een organiserende vereniging. 

Verenigingen kunnen zich tot 1 oktober 2016 aanmelden voor de organisatie. Dit jaar is het in 

combinatie met het districtstreffen met onze Belgische collega’s.  

 



18. Mededelingen 

 GBC Haaze-Hoof is van verenigingslokaal gewisseld. Men heeft de verenigingsnaam 

omgedoopt in GBC Doospel.  

 Het voorzittersoverleg en de jaarvergadering worden sinds enkele jaren bij een van de 

aangesloten verenigingen gehouden. Voor het komende jaar stelt GBC de Hook zijn 

nieuwe zaal ter beschikking. Deze vinden beiden op een dinsdag plaats. Data volgen.  

 

19. Eenmalige Rondvraag 

 GBC Black Pantalona vraagt wat de minimumleeftijd is om aan de competitie deel te mogen 

nemen. Het blijkt dat dit niet helemaal duidelijk is maar dat een jonger iemand (onder de 16 

jaar) mee mag spelen mits er een “persoonlijk” begeleider aanwezig is.  

 

 GBC Heytse vraagt het nog wel zin heeft om de promotie/ degradatiewedstrijden te spelen.  

De voorzitter deelt mede dat deze wedstrijdstrijden verplicht blijven omdat er toch ook teams 

zijn die via deze weg toch te kunnen promoveren.  

 

 GBC Rooj vraagt om de spelers van Rooj 1 mogen invallen in Rooj 2 als de spelers dezelfde 

letterwaarde hebben. Beide teams spelen in de hoofdklasse. De voorzitter deelt mede dat dit 

niet is toegestaan omdat wij ons dienen te houden aan de betreffende algemene bepalingen 

van de NGB. De vergadering proeft de ondertoon die schuil gaat onder deze vraag. Indien de 

verenigingen de feitelijke onvrede willen aanpakken dienen gezamenlijk een standpunt in te 

nemen en dit schriftelijk te melden aan de NGB zodat het aldaar op de agenda komt van de 

jaarvergadering.   

 

 GBC B.V.E. De PNK 2016 komt er weer aan en wordt zoals reeds eerder gemeld 

georganiseerd bij B.V.E. District Midden Limburg is normaal gesproken altijd goed 

vertegenwoordigd op dit evenement. Geef dat data door aan jullie leden en dan zien wij jullie 

graag in Nederweert Eind. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.  

 

 

20. Sluiting 

 De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng en wenst allen een prettige 

vakantie en een mooi en sportief nieuw golfbiljartseizoen toe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


