
NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING  
MIDDEN LIMBURG 16 JULI 2013 

 
 
1.) OPENING: 

Voorzitter Hans Gielen opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Er is een goede 
opkomst, enkel GBC De Viersprong is niet aanwezig. Zij krijgen een boete van € 22,50. Peter 
zal de taak van notulist op zich nemen. Verder wordt er ook een minuut stilte gehouden voor 2 
leden die het afgelopen jaar zijn overleden, met name Albert Reemers (De Hook Weert) en 
Henk Jacobs (De Stamgasten), die Erelid was van ons district. 

 
2.) INGEKOMEN STUKKEN: 
 Geen. 

 
3.) NOTULEN ALG. LEDENVERGADERING D.D. 17 JULI  2012: 
 Deze worden in orde bevonden, met dank aan de notulist.  
 De notulen van 17 juli 2012 staan op de site van het District Midden Limburg. 
 
4.) VERSLAG KASCOMMISSIE: 

Dhr. Hen Lenaers (GBC Rooij) deelt mede dat alles er goed en verzorgd uitziet en vraagt de 
vergadering om het bestuur decharge te verlenen, met dank aan de penningmeester. 

 
5.) FINANCIEEL JAARVERSLAG PENNINGMEESTER: 

De penningmeester geeft aan dat er een positief saldo is van +/- 500 euro. Frans Hendriks geeft 
aan dat hij de kosten voor de bekers wat hoog vind. Andere ideeën komen bij de leden niet naar 
voren. Het bestuur zal proberen de kosten voor de bekers zo laag mogelijk te houden. 

  
 
6.) BESTUURSVERKIEZING: 

Wil Niessen is aftredend en niet herkiesbaar. Hij wordt bedankt voor alle jaren zich kosteloos te 
hebben ingezet voor ons district. Ard Ceelen is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt herkozen als 
bestuurslid. 
  
Het bestuur bestaat verder uit: - Dhr. Theo Velter   t/m. 2014 

- Dhr. Hans Gielen   t/m. 2015 (Voorzitter) 
      - Dhr. Peter Versleegers  t/m. 2015 

- Dhr. Ard Ceelen   t/m. 2016 (Penningmeester) 
 

7.) BEMOEMING KASCOMMISSIE: 
  Aftredend is Dhr. Piet van Aerle. Hij wordt bedankt voor zijn inzet.  
  Als nieuw lid meldt zich Dhr. Wil van de Boel (GBC Black Pantalona) aan.  
  De kascommissie bestaat verder uit: - Dhr. Hen Lenaers   t/m. 2014 

- Dhr. Frans Hendriks  t/m. 2015 
- Dhr. Wil van de Boel t/m. 2016 
 

8.) BENOEMING PROTESTCOMMISSIE: 
Aftredend en herkiesbaar is Dhr. Jan van Berlo. Hij wordt herkozen t/m. 2016. 

  De protestcommissie bestaat uit - Dhr. Peter Versleegers (voorzitter) 
                     - Dhr. Theu Nijnens   t/m. 2014 
      - Dhr. Frans Hendriks  t/m. 2014 

- Dhr. Hen Lenaers   t/m. 2015 
      - Dhr. William Vaessen  t/m. 2015 



- Dhr. Jan van Berlo   t/m. 2016 
 
 
 
 
9.) BEGROTING SEIZOEN 2013 – 2014: 
 De penningmeester heeft een duidelijk overzicht gemaakt. De penningmeester geeft aan dat er  
 een positief saldo zal zijn van weer +/- 500 euro. 

De kosten voor de Kamer van Koophandel zijn vervallen. 
Wil van de Boel vraagt wat de kosten van het internet precies inhouden. Dit zijn 
abonnementskosten en de kosten van de website.  

  
10.) CONTRIBUTIE SEIZOEN 2013 –2014: 

Aangezien er op dit moment een mooi bedrag in de kas zit van ons district, heeft het bestuur 
besloten om de contributie eenmalig te verlagen met 50%. Zodoende zal men in het seizoen 
2013-2014  € 7,5 per lidmaatschap betalen. 

 
11.) EVENTUELE WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN STATUTEN NGB: 

Geen 
 

12.) EVENTUELE WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN NGB REGLEMENT: 
Het enige reglement dat veranderd is, is dat men niet meer verplicht is te vervolgen met de 
opstootbal, wanneer deze in de kleine driehoek ligt. Aanvullingen in het reglement zullen door 
de NGB aan de verenigingen gegeven worden voor het begin van het komend seizoen, zodat de 
reglementenbundel weer up-to-date is. 
 

13.) COMPETITIE INDELING SEIZOEN 2012 – 2013: 
Iedereen heeft een blad met 2 voorstellen gekregen voor de competitie indeling voor het seizoen 
2013-2014. Het bestuur uit zijn voorkeur om te kiezen voor voorstel 2. Dit heeft 2 redenen: 
zodoende wordt de Derde Klasse niet te groot en kunnen we iedere ongeveer even groot houden.  

 Dit voorstel wordt goedgekeurd en aangenomen door de vergadering. 
Er  zijn 4 nieuwe teams, nl. GBC De Moesdijk 3, Rooij 3, De Maasgolf 3 en Vlegelke 3. Met 
uitzondering van Vlegelke 3 gaat dit allemaal om zestallen met jongeren, wat alleen maar 
positief is voor onze golfbiljartsport! 
 
Tevens werd de loting van de districtsbeker gedaan. Loting voorrondes en kwartfinales werd 
verricht door Jolanda Beerens (BVE). 
 

14.) ROOSTER SEIZOEN 2012 – 2013 
Er worden 1 wijziging doorgestuurd in het rooster: speelweek 3 wordt gewisseld met de  
kwartfinale van de Districtsbeker. Dit op aangeven van Dhr. Wicher Drenth die meldt dat een 
team dat de voorronde van de Districtsbeker verliest, dan 4 weken niet aan spelen toe komt 
aangezien er tijdens de  PNK geen wedstrijden mogen gespeeld worden. 
Wel zal er op de vrijdagen tijdens de PMLGK 2014 gespeeld worden in de Derde Klasse. 

  
15.) P.N.K. 2013: 

Het PNK 2013 zal wederom georganiseerd worden door GBC De Maasgolf in café-zaal De 
Harmonie in Wessem. De indeling van het PNK staat in het jaarrooster.  

 
16.) N.G.B. 

Het NGB-bestuur heeft op de laatste ALV van de NGB nogmaals de vraag gesteld om nieuwe 
bestuursleden, met name voor de functie van penningmeester. Op dit moment bestaat het 



bestuur slechts uit 2 mensen: Joost Drenth en Rob van Wegberg. Geïnteresseerden kunnen zich 
te allen tijde opgeven, ook via het districtsbestuur. 
 

 
17.) P.M.L.G.K. 2014: 

Deze kampioenschappen gaan door van vrijdag 15 februari 2013 tot en met zondag 24 februari 
2013. Locatie is Café De Schans te Nederweert en inrichtende vereniging is BCW, naar 
aanleiding van hun 40-jarig bestaan. 
De PMLGK 2013 bij BVE waren goed qua inschrijvingen en organisatie. 
Wel betreurt het bestuur dat er velen hun trofee niet persoonlijk komen afhalen op de 
prijsuitreiking na de bekerfinales of eerder vertrekken. De oorzaak is mede te danken aan het 
uitlopen van de bekerfinale in de Hoofdklasse. Daarom wordt beslist om de bekerfinales 2014 
een uur eerder te laten starten. 

  
 18.) MEDEDELINGEN: 

De voorzitter meldt dat op zaterdag 7 september 2013 de pasjes en programma’s voor het 
 seizoen 2013-2014 afgehaald moeten worden in Café Wups Pub. 

  
 19.) EENMALIGE RONDVRAAG: 

BVE: Dhr. Mart Jacobs wil even vermelden dat BVE naar jaarlijkse gewoonte weer hun 6-
tallentoernooi houdt. 
 
Van Loon: Dhr. Theo Looijmans merkt op dat er één bestuurslid niet aanwezig op deze 
boeteplichtige ALV. 
 
Antwoord: Dhr; Theo Velter heeft zich keurig afgemeld bij de overige bestuursleden vanwege 
vakantie. 
 
De Maasgolf: Dhr. Wicher Drenth heeft 3 bemerkingen die alle betrekking hebben tot de 
afgelopen PMLGK. Eerst en vooral wil hij zich excuseren voor zijn uitlatingen tijdens deze 
PMLGK. Verder vraagt hij zich af of er wordt geloot wie scheidsrechter dient te zijn in de 
halve finales en welke de eventuele sancties zijn voor de vroegtijdige vertrekkers? Ten derde 
staat op de inschrijfformulieren dat er een forfait is 1 uur na aanvang van een klasse. Toch 
waren er deelnemers die later kwamen en toch mochten meedoen. Hoe zit het hiermee? 
 
Antwoord: Het bestuur aanvaard de excuses en kan deze plaatsen in de context. Verder zullen 
diegenen, die het hebben nagelaten om te scheidsrechteren na verlies, een gepaste sanctie 
krijgen. In de toekomst zal er na de kwartfinales geloot worden wie moet scheidsrechteren en 
wie mag vertrekken. In verband met de telaatkomers in de verschillende klasses is het bestuur 
zo soepel om deze nog toe te laten, zolang de eerste ronde nog bezig is. Daarna is het fini. De 
vermelding van forfait na 1 uur blijft op de inschrijfformulieren staan en men dient ook vooraf 
te melden indien men iets later is. 
 

 20.) SLUITING: 
 De voorzitter Dhr. Hans Gielen bedankt iedereen voor hun komst en wenst iedereen een goede 
 vakantie en een sportieve en gezonde competitie toe en sluit de vergadering. 
  
  
 Met vriendelijke groet, 
  
 Peter Versleegers. 
 (Secretaris) 


