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Nederweert, 12 augustus 2014     
 
 

       Aan alle verenigingen van het 
        NGB District Midden Limburg 
 
 
Notulen Algemene Leden Vergadering gehouden op dinsdag 22 juli 2014  
 
1. Opening 
* De voorzitter heet allen welkom. Alle verenigingen zijn aanwezig. 
* Peter Versleegers heeft zich moeten afmelden ivm vakantie, ziekte van collega’s. 
* Marc Ceelen heeft zich afgemeld ivm vakantie. 
* De voorzitter memoreert dhr Jan Scheepers, golbiljarter in hart en nieren, is op 86 jarige 

leeftijd overleden. 
 
2. Ingekomen stukken  
Er zijn geen ingekomen stukken 
 
3. Notulen algemene ledenvergadering gehouden op 13 juli 2013 
* Wicher Drenth geeft nogmaals aan dat de Persoonlijke Nederlandse Golfbiljart 

Kampioenschappen, die gehouden werden in Café Zaal de Harmonie in Wessem niet in 
samenwerking met GBC de Maasgolf zijn georganiseerd. 

* Verder wordt het verslag goedgekeurd en als zodanig vastgelegd. 
 
4. Verslag kascontrolecommissie 

Hen Lenaers en Frans Hendriks hebben heden om 19.30 uur de boeken van penningmeester 
Ard Ceelen doorgenomen. Hen Lenaers geeft aan dat alles netjes in orde is en dat men onze 
penningmeester niet op een foutje heeft kunnen betrappen. De voorzitter dankt de heren voor 
hun bijdrage. 
 

5. Financieel verslag penningmeester 2013 – 2014 
Penningmeester Ard Ceelen geeft aan dat het saldo € 2.119,58 nadelig is na seizoen 2013 – 
2014. De komt doordat het bestuur de contributie eenmalig met 50 % heeft verlaagd. Het 
verslag wordt als zodanig goedgekeurd.  
 

6. Bestuursverkiezing 
* Volgens rooster is Marc Ceelen aftredend hij heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld. Marc 

Ceelen heeft zich ruim 25 jaar ingezet in het bestuur van District Midden Limburg. De 
voorzitter dankt hem hiervoor en vraagt om een applaus voor zijn inzet en al het werk in al die 
jaren. 

* De voorzitter vraagt of er zich nog kandidaten willen aanmelden voor een bestuursfunctie. 
* Het bestuur heeft de vacature snel in kunnen vullen omdat Peter Scheffers in het verleden al 

eens gepolst is voor een bestuursfunctie waarbij hij had aangegeven te willen bij springen om 
de uitslagen en standen bij te houden mocht dit nodig zijn. Hij is wederom gevraagd en bereid 
gevonden het wedstrijdleiderschap op zich te nemen.  

* Theo Velter is ook aftredend maar heeft zich herkiesbaar gesteld.  
* Voor beide heren dient er gestemd te worden. Omdat er geen tegenkandidaten zijn vraagt de 

voorzitter de vergadering of dit per acclamatie kan. Het applaus geeft aan dat beide heren hun 
zitting hebben in het bestuur. 

* De voorzitter heet Peter Scheffers welkom in het bestuur en vraagt hem zitting te nemen aan 
de bestuurstafel. 

 



* De taakverdeling wordt binnen het bestuur geregeld en ziet er voor het komende seizoen als 
volgt uit: 
Hans Gielen Voorzitter 
Peter Versleegers Secretaris 
Theo Velter 2e Secretaris 
Ard Ceelen  Penningmeester / Ledenadministratie 
Peter Scheffers Wedstrijdleider 
 

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

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

reserve fungeert. Hiervoor stelt Claudia Gijzen zich beschikbaar. 
 
8. Benoeming protestcommissie 
 Dit jaar is Tjeu Nijnens aftredend maar heeft zich herkiesbaar gesteld. Omdat er geen tegen 

kandidaten zijn blijft de protestcommissie ongewijzigd: 
 Peter Versleegers  Voorzitter 
 Tjeu Nijnens 
 Frans Hendriks 
 Hen Lenaers 
 William Vaessen 
 Jan van Berlo 
 
9. Begroting seizoen 2014 -2015 
 Penningmeester Ard Ceelen vraagt de leden of er vragen of opmerkingen zijn voor de 

begroting die is uitgereikt. Hij geeft aan dat de begroting een kleine plus zal opleveren.  
 De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd.  
 
10. Contributie 2014 – 2015 
 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 
* Tijdens de jaarvergadering van de NGB zijn Artikel 19 Bal van richting veranderen / 

tegenhouden en Artikel 20 Touché door de verenigingen aangepast.  
* Voor beide Artikelen geldt dat iedere overtreding wordt bestraft met een strafbal. 
*  Alle verplaatste ballen worden teruggelegd op de plaats. 
* De tegenstander wijst een bal aan die door de scheidsrechter op het strafpunt wordt gelegd. 
 
* Artikel 28 Meten.  

Omdat er afgelopen seizoen meerdere opmerkingen zijn gemaakt over hoe te meten heeft het 
districtsbestuur een brief naar de NGB gestuurd met de vraag dit nogmaals op de 
jaarvergadering uit te leggen. De voorzitter geeft nogmaals uitleg hoe te handelen: 
# Als er gemeten wordt mogen er max. 4 personen aan het biljart staan, te weten: 

beide spelers, de scheidsrechter en diegene die meet. 
# Diegene die meet bepaalt met welk instrument hij meet hetzij het spiegeltje, hetzij het 4 

in 1 blokje. Beide instrumenten zijn goedgekeurd door de NGB 
#  De scheidsrechter ziet er op toe dat het correct gebeurt. 
#  Diegene die heeft gemeten geeft zijn bevindingen door aan de scheidsrechter die hier naar 

handelt. 
# Indien de tegenstander (de rest van spelers heeft zich hier niet in te mengen) het niet 

eens is met het gebruikte meetinstrument dient hijzelf of een van zijn medespelers te 
meten met het andere instrument.   



 
  

* Artikel 6 Onbehoorlijk gedrag en beïnvloeding lid C 
 Het bestuur krijgt weer vaak te horen dat de spelers veel te lang kijken alvorens te spelen.  
 De voorzitter wijst er op dat dit duidelijk beschreven staat in genoemd artikel. Als iedereen 

hier op de juiste wijze mee op gaat, hoeft het reglement niet strikt te worden nageleefd. Maar 
als een speler te vaak en te lang treuzelt dient de scheidsrechter de 30 seconden regel te 
hanteren. Spreek dat samen goed af om wrijvingen te voorkomen. 

 
13. Competitie indeling seizoen 2014 -2015 
* De voorzitter geeft de nieuwe wedstrijdleider het woord. Peter Scheffers geeft aan dat we het 

komende seizoen gaan spelen met 37 teams, verdeeld over 4 klassen. De 1e klasse speelt met 
10 teams de overige klassen elk 9 teams. 

* Pierre Gubbels is gestopt als correspondent voor de Limburger. Hiervoor is geen vervanging 
dus kunnen moeten de Limburger vergeten als medium. Als iemand een goede suggestie heeft 
welk medium we zouden kunnen gebruiken is dat welkom. Via internet is er inmiddels een 
samenwerking tussen meerdere gemeenten onder de titel Midden Limburg Actueel. Maar als 
wij hier onze uitslagen kwijt kunnen is maar de vraag. Een vereniging die een toernooi 
organiseert kan hiervoor bij dit medium aankloppen.  

* Omdat wij ons niet meer aan de deadline van de Limburger hoeven te houden hoeven de 
uitslagen op zaterdagochtend pas om 10.00 uur binnen te zijn.  

* De wedstrijdkaarten dienen uiterlijk op woensdag in bezit te zijn van de wedstrijdleider. 
*  Met ingang van het nieuwe seizoen komen de fax en het antwoordapparaat te vervallen.  
* De uitslag kan voortaan per sms of whats app naar het nieuwe mobiele nummer gestuurd 

worden. Een email voor zaterdag 10.00 uur mag ook. 
*  Diegene die over een smartphone beschikken mogen ook een foto van het getekende 

wedstrijdformulier whats appen of mailen. Dan hoef het orgineel niet meer via de post. 
 
* Artikel 3 van de algemene bepalingen van District Midden Limburg 

Dit artikel komt te vervallen omdat het in strijd is met Artikel 1, lid 1 Algemene bepalingen 
van het wedstrijdreglement van de NGB. Daarom handelen wij vanaf nu conform dit reglement 
wat inhoudt dat als een team niet komt opdagen zij verliezen met 12 – 0 en worden beboet 
met een bedrag van € 45,00  

*  Artikel 6 van de algemene bepalingen van District Midden Limburg  
# Dit artikel is gewijzigd. Uitstellen c.q. verplaatsen van wedstrijden dient minimaal 4 

weken van te voren bij de wedstrijdleider worden aangevraagd.  
# Een uitgestelde wedstrijd dient altijd voor de volgende speelweek gespeeld te worden. 
#  Indien een wedstrijd toch later gespeeld wordt omdat het verzoek te laat is binnen 

gekomen volgt er een boete van € 15,00 
# Indien er niet in het desbetreffende lokaal gespeeld kan worden kan de wedstrijdleider een 

ander lokaal aanwijzen.  
 

14. Rooster Seizoen 2014 – 2015 
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 
 
15. PNK 2014 
Dit evenement vindt plaats van 31 oktober t/m 9 November 2014 in Café Zaal de Harmonie in 
Wessem. De meer jaren afspraak met de Harmonie loopt dan af. Dit betekent dat verenigingen 
die geïnteresseerd zijn zich hiervoor kunnen aanmelden. Het bestuur van de NGB is in gesprek 
met B.V.E. uit Nederweert Eind om te kijken of zij tot een overeenkomst kunnen komen. 
 
16. NGB 
* De voorzitter geeft aan teleurgesteld te zijn omdat er maar liefst 10 verenigingen van District 

Midden Limburg verstek hebben laten gaan op de jaarvergadering van de NGB. Het gevolg is 



dat er voor € 250,00 aan boetes zijn uitgeschreven. Deze worden op betreffende verenigingen 
verhaalt.  

*  Cor Kampers vraagt om te achterhalen wat de reden is dat de verenigingen wegblijven 
* Wicher Drenth geeft aan dat de vorige vergadering een erg belabberd verlopen was. 
*  John Vermeeren geeft aan dat de NGB de boete op € 100,00 moet zetten 
*  Peter Scheffers geeft aan dat het niet om de boete moet gaan maar om het belang van onze 

biljartsport. B.C.W. is ook jaren niet naar de vergadering gegaan. Maar om te zorgen dat we 
over 10 jaar ook nog kunnen biljarten is het zaak om naar de vergadering te gaan ook al is het 
niveau niet wat het moet zijn. 

*  Mart Jacobs geeft aan de vergadering van dit jaar al van een veel beter niveau was dan de 
vorige edities.  

*  De voorzitter benadrukt de noodzaak en verplichting om naar de jaarvergadering te gaan. Om 
de kwaliteit te verbeteren stelt hij voor om 2 weken voor aanvang van de jaarvergadering een 
voorzittersoverleg te organiseren om de agenda en andere belangrijke punten te bespreken. Er 
is enige twijfel over het nut maar de verenigingen stemmen hier mee in.  

 
17 PMLGK 2015 
*  Het komende seizoen vindt dit evenement plaats in Café Zaal van Loon in Stramproy. De 

organisatie is in handen van de Rooier verenigingen; GBC Rooj, GBC de Kantien en GBC van 
Loon. Dit is een uniek initiatief wat het bestuur van harte toejuicht. Er volgt een applaus voor 
deze initiatiefnemers. 

*  GBC Rooj vraagt of er nog een vrij weekend wordt gepland voor of na dit evenement. De 
zaterdag en de zondag voor en na dit evenement kan men vrij gebruiken voor een eigen 
toernooi.  

 
18. Mededelingen 
* In 2015 is het Districtstreffen in Maasland op een zaterdag. De secretarissen zullen voor de 

desbetreffende uitnodigingen zorgdragen. 
*  De jaarvergadering zal voortaan ieder jaar in een ander lokaal worden gehouden. Het eerder 

genoemde voorzittersoverleg vindt dan op dezelfde locatie plaats. Voor 2015 is Café Zaal 
Jonas aangewezen. 

 
19. Eenmalige Rondvraag 

Voor het eerst in het bestaan van District Midden Limburg maakt geen vereniging gebruik van 
de eenmalige rondvraag. 

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


