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Nederweert, 28 juli 2015     
 
 

       Aan alle verenigingen van het 
        NGB District Midden Limburg 
 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdag 21 juli 2015  
 
1. Opening 
*  De voorzitter heet allen welkom. Alle verenigingen zijn aanwezig. 
*  Theo Velter heeft zich moeten afmelden ivm familiale redenen. 
 
2. Ingekomen stukken  

 Black Pantalona: voorstel om met teams van 5 spelers te gaan spelen. 
Op het Voorzittersoverleg heeft het bestuur reeds aangegeven dat zij zich hier absoluut 

niet in kunnen vinden en hier niet aan meewerken. Het voorbeeld is reeds gegeven in 
andere districten die nu op laag pitje draaien of niet meer bestaan. Theo Looijmans geeft 
aan dat het bestuur deze mening op een verkeerde manier heeft gebracht op het 
voorzittersoverleg, wat een eventuele stemming kan beïnvloeden. Onze voorzitter vraagt 
de aanwezige verenigingen of zij over dit voorstel willen stemmen. Slechts 2 verenigingen 
wensen dit en daarom wordt dit voorstel niet aangenomen. 

 Jagerslust: nieuw tweede team wil zowel thuis- als uitwedstrijden op donderdag spelen. 
De voorzitter vraagt aan de verantwoordelijken van Jagerslust waarom men ook de 
uitwedstrijden op donderdag wil betwisten. Danny Huijskens geeft aan dat het tweede 
team zal gevormd worden door de kastelein en enkele personeelskrachten en deze zijn 
niet in de mogelijkheid om op vrijdag competitie te gaan spelen. Na deze aannemelijke 
uitleg, wordt er overgegaan tot een stemming. Dit resulteert in 5 stemmen voor en 16 
stemmen tegen dit voorstel en zodoende is ook dit voorstel weerhouden.  

 
3. Notulen algemene ledenvergadering gehouden op 22 juli 2014 
* Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en als zodanig vastgelegd. 
 
4. Verslag kascontrolecommissie 

Wil van de Boel en Frans Hendriks hebben heden om 19.30 uur de boeken van 
penningmeester Ard Ceelen doorgenomen. Frans Hendriks geeft aan dat alles netjes in orde is. 
De voorzitter dankt de heren voor hun bijdrage. 
 

5. Financieel verslag penningmeester 2014 – 2015 
Er is een kleine opmerking over de kosten van het internet (Heytse). Dit bedrag van 500 euro 
staat foutief op de begroting en wordt aangepast naar 50 euro, wat de kosten van het 
abonnement zijn. Het verslag wordt als zodanig goedgekeurd.  
 

6. Bestuursverkiezing 
* Volgens rooster is Peter Versleegers aftredend en hij heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld. 

Peter Versleegers heeft zich vele jaren ingezet in het bestuur van District Midden Limburg. De 
voorzitter dankt hem voor zijn inzet en al het werk in al die jaren. 

* De voorzitter vraagt of er zich nog kandidaten willen aanmelden voor een bestuursfunctie, met 
name de functie van secretaris. Er zijn nog geen nieuwe kandidaten. Er wordt aan de 
verantwoordelijken van de verenigingen gevraagd om nogmaals bij hun verenigingen te polsen 
als er geïnteresseerden zijn om bij het bestuur te komen. 

* Hans Gielen is aftredend maar heeft zich herkiesbaar gesteld. Hij wordt herkozen. 
* Peter zal bij afwezigheid van Theo deze vergadering verder blijven notuleren. 

 



7. Benoeming kascontrolecommissie 
* Frans Hendriks wordt bedankt voor zijn inzet de laatste twee jaren. 
* Voor het komende seizoen bestaat de kascontrolecommissie uit Wil van de Boel en Claudia 

Gijzen (afgelopen jaar reserve). 
* De voorzitter vraagt om een nieuw lid voor de kascontrolecommissie die het komende jaar als 

reserve fungeert. Hiervoor stelt Theo Looijmans zich beschikbaar. 
 
8. Benoeming protestcommissie 
 Jan van Berlo heeft aangegeven te willen stoppen als lid van de protestcommissie. Zijn plaats 

wordt ingenomen door Peter Versleegers. Aangezien de functie van voorzitter door iemand van 
het bestuur moet ingevuld zijn, zal Hans Gielen deze plaats innemen. De protestcommissie is 
nu dus als volgt samengesteld: 

 Hans Gielen Voorzitter 
Peter Versleegers 

 Tjeu Nijnens 
 Frans Hendriks 
 Hen Lenaers 
 William Vaessen 
 
9. Begroting seizoen 2015 -2016 
 Penningmeester Ard Ceelen vraagt de leden of er vragen of opmerkingen zijn voor de 

begroting die is uitgereikt. Theo Looijmans (van Loon) vraagt wat de porto-kosten precies 
inhouden? Soms dienen er nog brieven verzonden te worden, bvb. Voor het districtstreffen en 
vandaar de voorziene porto-kosten. De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd.  

 
10. Contributie 2015 – 2016 
 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 in het NGB reglement zijn reeds uitvoerig besproken tijdens ons 

voorzittersoverleg en tijdens de ALV van de NGB. De verenigingen hebben ze ook via mail 
ontvangen. Er komt een nieuw reglementenboekje van Midden Limburg uit met de nieuwe 
reglementen. Har Lamerigts (Rooj) merkt op dat men constant klachten hoort over de lange 
avonden, maar dat de 30 seconden-regel niet wordt toegepast! Misschien kan men de leden en 
scheidsrechters hier eens op attent maken! Jac Janssen (Heytse) stelt voor aan de teams om 
dit voor de wedstrijd kenbaar te maken aan de tegenstrevers om problemen tijdens de 
wedstrijd te vermijden. Het bestuur vindt dit een goed idee. 

 
13. Competitie indeling seizoen 2015 -2016 
* Het bestuur heeft drie voorstellen qua competitie-indeling. Voorstel 2 vervalt aangezien het 

voorstel voor het 2de team van GBC Jagerslust niet is aanvaard. Daardoor is er enkel nog 
keuze tussen voorstel 1 en 3. De verenigingen kiezen unaniem voor voorstel 3, dwz 3 klassen 
van 12 teams (21 stemmen voor, 0 tegen). 

* William Vaessen (Stamgasten) vraagt of er in dit drukke schema ook al een vrijdag van het PNK 
beschikbaar is? Het bestuur geeft aan dat dit nog niet zo is voor het seizoen 2015-2016, maar 
dat dit zeker zal besproken worden tijdens de komende HB-DB vergadering met de NGB. 
 

 
 
 
 
 
 
 



14. Rooster Seizoen 2015 – 2016 
Het rooster is afgestemd met district Echt. Verder dienen wij rekening te houden met het rooster 
van het Maasland Verbond omdat daar 3 teams spelen die lid zijn bij een vereniging die uitkomt 
in de competitie van District Midden Limburg. 
Gelieve datums waarop men niet kan spelen, door te geven aan onze wedstrijdleider voor 4 
augustus aanstaande. 
Tevens wordt de loting van de Districtsbeker gedaan. Deze wordt zo spoedig mogelijk op de site 
van Midden Limburg gezet. 
 
15. PNK 2015 
Dit evenement vindt plaats van 30 oktober t/m 8 November 2015 in Café Zaal Bi-J Le-Nie in 
Nederweert-Eind. 
 
16. NGB 
* De voorzitter geeft aan dat er een betere opkomst was tijdens de jongste ALV van de NGB, 

maar dat er nog steeds 4 verenigingen van District Midden Limburg verstek hebben laten gaan 
op deze boeteplichtige jaarvergadering. Het gevolg is dat er voor € 100,00 aan boetes zijn 
uitgeschreven. Deze worden op betreffende verenigingen verhaalt.  

 
17 PMLGK 2016 
*  Voor het komende seizoen heeft er zich nog niemand als organisator aangemeld. Het bestuur 

heeft enkele opties achter de hand, maar prefereert een golbiljartvereniging. Geïnteresseerde 
verenigingen kunnen zich opgeven bij het bestuur tot uiterlijk 01 november 2015. Na deze 
datum zal het bestuur zelf op zoek gaan naar een organisator voor dit evenement. 

 
18. Mededelingen 
*  De jaarvergadering zal voortaan ieder jaar in een ander lokaal worden gehouden. Het eerder 

genoemde voorzittersoverleg vindt dan op dezelfde locatie plaats. Voor 2016 wordt Café Zaal 
van Loon aangewezen. 

*  Het ophalen van de pasjes e.d. is op zaterdag 5 september 2015 tussen 14u30 en 15u30 
bij Café-Zaal ’t Vlegelke. 

 
19. Eenmalige Rondvraag 

 Heytse: Jac Janssen geeft aan dat men op 11/09/15 tijdens de districtsbekerwedstrijden 
beter geen 2 verenigingen stuurt naar een gemeente waar er kermis is. Het bestuur zal 
hier rekening mee houden. 

 
 Rooj: Frans Hendriks geeft aan dat hun tweede team al geruime tijd op zoek is naar zesde 

man, maar nog steeds niet gevonden heeft. Is het mogelijk voor dit tweede team om met 
5 spelers te spelen? Het bestuur antwoordt dat dit niet mogelijk is, aangezien het tweede 
team in de Hoofdklasse uitkomt en dat de reglementen hier duidelijk over zijn. Frans geeft 
aan dat er een mogelijkheid bestaat dat Rooj 2 zich zal moeten terugtrekken uit de 
competitie. Het bestuur hoopt dat dit niet het geval zal zijn en dat ze alsnog een speler 
zullen vinden. 
 

 Stamgasten: William Vaessen hoopt op sportiviteit ivm het verzetten van wedstrijden 
omwille van het samenvallen van de districtsbeker en de Nationale bekerwedstrijden. 
Aangezien de loting van de Nationale beker slechts een week van tevoren gekend is, kon 
dit wel eens voor problemen zorgen. Het bestuur vraagt de verenigingen hier rekening 
mee te houden. 

 
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.  
 
 


