
NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING  
MIDDEN LIMBURG 17 JULI 2012 

 
 
1.) OPENING: 

Hans Gielen opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Er is een goede opkomst, 
enkel GBC De Viersprong en BVE zijn niet aanwezig. Zij krijgen een boete van € 22,50.  
Wil Niessen (Secretaris) heeft zich verontschuldigd wegens vakantie. Peter zal de taak van 
notulist op zich nemen. 

 
2.) INGEKOMEN STUKKEN: 

BCB:  
Jan Petit geeft aan dat zij gedurende het seizoen van verschillende verenigingen kritiek hebben 
gehoord op de regel van dubbel spelen, als het team niet met 6 mensen aanwezig is. Het 
voorstel van BCB is om dit slechts een paar keer per seizoen toe te laten of zelfs niet.  
Het bestuur heeft dit onderling besproken en vreest dat er teams in de problemen zullen komen 
(of zelfs weg zullen vallen) indien men niet meer van deze regeling zou gebruik kunnen maken. 
Daarom besluit het bestuur om bij het huidige systeem te blijven. 
Uit de vergadering komt een reactie van Piet van Aerle (Black Pantalona) om dan eventueel 
met 5 mensen te gaan spelen. Het bestuur is hier absoluut geen voorstander van. Andere 
districten hebben deze veranderingen reeds gemaakt en conclusie is dat dit geen succes is: zij 
moeten het intussen met minder verenigingen doen als voordien of bestaan niet meer!  

 
3.) NOTULEN ALG. LEDENVERGADERING D.D. 19 JULI  2011: 
 Deze worden in orde bevonden, met dank aan de notulist.  
 De notulen van 19 juli 2011 staan op de site van het District Midden Limburg. 
 
4.) VERSLAG KASCOMMISSIE: 

Dhr. Hans Reijnders (GBC ’t Vlegelke) 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 klein negatief saldo is. Dit is echter een vertekend beeld 
omwille van 2 redenen: 
BVE moet de contributie van het afgelopen seizoen nog betalen (+/- 560 euro) 
De hoge kost van Public Relations  is grotendeels te wijten aan de aanschaf van nieuwe 
jubileumspeldjes (950 euro), die op waren. 
Als men deze bedragen nog erbij zou hebben, was het saldo positief, met dank aan de 
penningmeester. 

  
6.) BESTUURSVERKIEZING: 

Hans Gielen en Peter Versleegers zijn aftredend en herkiesbaar. Hans en Peter worden herkozen 
als bestuurslid.  
Het bestuur bestaat verder uit: - Dhr. Ard Ceelen   t/m. 2013 (Penningmeester) 

- Dhr. Wil Niessen   t/m. 2013 (Secretaris) 
      - Dhr. Theo Velter   t/m. 2014 

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

 
 
 
 



7.) BEMOEMING KASCOMMISSIE: 
  Aftredend is Dhr. Hans Reijnders. Hij wordt bedankt voor zijn inzet.  
  Als nieuw lid meldt zich Dhr. Frans Hendriks (GBC Rooj) aan.  
  De kascommissie bestaat verder uit: - Dhr. Piet van Aerle   t/m. 2013 
      - Dhr. Hen Lenaers   t/m. 2014 

- Dhr. Frans Hendriks  t/m. 2015 

 
8.) BENOEMING PROTESTCOMMISSIE: 

Aftredend en herkiesbaar zijn Dhr. Hen Lenaers en William Vaessen. Zij worden herkozen t/m. 
2015. 

  De protestcommissie bestaat uit - Dhr. Peter Versleegers (voorzitter) 
                     - Dhr. Jan van Berlo   t/m. 2013 

- Dhr. Theu Nijnens   t/m. 2014 
      - Dhr. Frans Hendriks  t/m. 2014 

- Dhr. Hen Lenaers   t/m. 2015 
      - Dhr. William Vaessen  t/m. 2015 
 
9.) BEGROTING SEIZOEN 2012 – 2013: 
 De penningmeester heeft een duidelijk overzicht gemaakt. De penningmeester geeft aan dat er  
 een positief saldo zal zijn. 

Jac Janssen (Heytse) geeft aan de kosten voor de Kamer van Koophandel zullen vervallen. De 
penningmeester zal dit aanpassen. 

  
10.) CONTRIBUTIE SEIZOEN 2012 –2013: 
 De contributie blijft ongewijzigd en bedraagt € 15,00 per lidmaatschap. 
 
11.) EVENTUELE WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN STATUTEN NGB: 

Vanaf nu geldt het stemrecht per vereniging. Het district zal dus niet meer vertegenwoordigd 
worden door 7 verenigingen, maar iedere vereniging heeft één stem op de ALV van de NGB. 
De ALV van de NGB is vanaf nu ook boeteplichtig. 
Hans Reijnders (BV ’t Vlegelke) komt met volgende vraag? 
Gaat het bestuur Midden Limburg de verenigingen sturen als er een punt wordt voorgelegd of 
beslissen de verenigingen zelf? 
Na kort beraad wordt overeengekomen dat een vereniging die een punt naar voren wil brengen 
op de ALV van de NGB, eerst het bestuur en de andere verenigingen hiervan op de hoogte 
brengt via mail. Deze kunnen dan op- en/of  aanmerkingen formuleren naar deze vereniging 
toe. Indien nodig, zal het bestuur een vergadering oproepen, die gehouden wordt voor de ALV 
van de NGB, om belangrijke punten te bespreken. Deze vergadering is niet boeteplichtig. 
 

12.) EVENTUELE WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN NGB REGLEMENT: 
Het enige reglement dat veranderd is , is dat van de lijnbal. Vanaf nu geldt ‘lijn is lijn’. 
Wanneer de bal op de lijn van de driehoek ligt, ligt de bal in de driehoek. Op iedere andere 
kaderlijn mag men zelf kader kiezen en dient men van de lijn af te spelen.De onderbroken 
stippellijn voor te bepalen als een bal boven of onder ligt, wordt een volle lijn. Dit om het 
meten te vergemakkelijken. 
Verder zorgt het bestuur ML dat ieder team bij het begin van seizoen 2012-2013 een nieuw 
reglementenboekje ontvangt. Hiermee zijn we terug up-to-date, want de map die we van de 
NGB hebben gekregen, is verouderd en vaak niet bijgehouden. 
 

 
 
 
 



13.) COMPETITIE INDELING SEIZOEN 2012 – 2013: 
Iedereen heeft een blad met 2 voorstellen gekregen voor de competitie indeling voor het seizoen 
2012-2013. Het bestuur uit zijn voorkeur om te kiezen voor voorstel 2: dit schema van 10 teams 
per klasse is gemakkelijker te hanteren en geeft ons voldoende ruimte gedurende het seizoen. Dit 
houdt wel in dat de 2 verliezers van promotie-/degradatieduels, met name BCW 2 en De Hook 
Neer, in hun klasse blijven staan. Zij gaan hier beiden mee akkoord. De Eerste-, Tweede- en 
Derde Klasse zullen bestaan uit 10 teams en de Hoofdklasse uit 9 teams. 

 Dit voorstel wordt goedgekeurd en aangenomen door de vergadering. 
Eén nieuw team meldde zich aan, nl. GBC De Moesdijk 2. 
UVO ’08 trekt zich terug uit competitie, maar blijft wel lid van Midden Limburg. 
 
Tevens werd de loting van de districtsbeker gedaan. Loting voorrondes en kwartfinales werd 
verricht door verschillende mensen uit de verschillende klassen. 

 
14.) ROOSTER SEIZOEN 2012 – 2013 

Er worden 2 wijzigingen doorgestuurd in het rooster: speelweek 9 (21/12/12) wordt gewisseld 
met de halve finale van de districtsbeker (04/01/13), speelweek 4 (09/11/12) wordt gewisseld 
met de kwartfinale van de districtsbeker (30/11/12). 

  
15.) P.N.K. 2012: 

Het PNK 2012 zal wederom georganiseerd worden door i.s.m. Café-Zaal De Harmonie in 
Wessem. De indeling van het PNK staat in het jaarrooster. Op zondag 28 oktober staat de 
interland met België op het programma. 

 
16.) N.G.B. 

Het NGB-bestuur heeft op de laatste ALV van de NGB nogmaals de vraag gesteld om nieuwe 
bestuursleden. Op dit moment bestaat het bestuur slechts uit 2 mensen: Joost Drenth en Rob 
van Wegberg. Michel Moonen heeft zich bedankt als bestuurslid. Geïnteresseerden kunnen zich 
ten allen tijde opgeven, ook via het districtsbestuur. 

 
17.) P.M.L.G.K. 2013: 

Deze kampioenschappen gaan door van vrijdag 15 februari 2013 tot en met zondag 24 februari 
2013. Locatie is Café Bij Lenie te Nederweert-Eind en inrichtende vereniging is BVE, naar 
aanleiding van hun 40-jarig bestaan. 
De PMLGK 2012 bij Le Winne waren goed qua inschrijvingen en organisatie. 
Wel betreurt het bestuur dat de jubilarissen vaak in gebreke blijven. Ze komen niet opdagen en 
melden niet af. Toch zijn er de kosten van de speldjes en oorkondes voor het district. 
Afgesproken wordt dat de verenigingen de verantwoordelijkheid van de jubilarissen op zich 
gaan nemen: zowel de jubilarissen op de hoogte brengen als het afmelden bij het bestuur. 
Diegenen die hun oorkondes en speldjes van het afgelopen jaar nog niet hebben, kunnen deze 
ophalen bij Ard thuis (Lambertushof 15). 

  
 18.) MEDEDELINGEN: 

De voorzitter meldt dat op zaterdag 8 september 2012 de pasjes en programma’s voor het 
 seizoen 2012-2013 afgehaald moeten worden in Café Wups Pub en vraagt om datums wanneer 
 men niet kan spelen door te geven voor 1 augustus, zodat deze meegenomen kunnen worden 
in het competitieprogramma. 

  
  
 
 
 
 



19.) EENMALIGE RONDVRAAG: 
Black Pantalona: De wedstrijden voor de districtsbeker worden altijd op neutraal terrein 
betwist. Kan men niet meer rekening houden met de afstanden? Afgelopen seizoen moesten wij 
tegen Laar in Roermond. 
Antwoord: Er wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Maar iedere vereniging heeft het 
recht op een bekerwedstrijd, ook de verenigingen die iets verder liggen. Vandaar dat sommige 
teams eens iets verder moeten rijden. 
 
Dennenoord: Zou men bij de persoonlijke standen op de site ook de letterwaardes kunnen 
vermelden? Deze zijn moeilijk terug te vinden voor bijvoorbeeld inschrijving 
kampioenschappen. 
Antwoord: Wanneer men op het begin van het seizoen de nieuwe ledenlijst ontvangt, staan 
daar de nieuwe letterwaardes op vermeld. Hier kan men dus op terugvallen bij inschrijvingen. 
 
Van Loon: Hoe zit het nu precies met het spelen met 5 mensen en de loting van de 6de man? 
Antwoord: Bij aanvang van de wedstrijd trekt de tegenstander uit 5 pasjes 1 pasje en die 
persoon speelt als 6de man. Dit kan ook gebeuren door middel van een dobbelsteen. Men kan 
enkel opstelling wijzigen mits toestemming van beide partijen. 
 
De Moesdijk: Brengen dezelfde situatie aan als van Loon. Speelden zelf een wedstrijd met 4 
personen en tegenstander ging niet akkoord met wijzigen opstelling. 
Antwoord: Ard geeft aan dit reeds te hebben besproken met Cor. Het was een jammerlijke 
situatie maar het reglement werd gevolgd. Reactie van de tegenstander had anders gekund. 
 
Rooj: De huidige spelerspasjes zijn verouderd. Kunnen deze eens vernieuwd worden? Waarom 
moeten deze ieder seizoen terug ingeleverd worden? 
Antwoord: Het bestuur zal de haalbaarheid en mogelijkheid om de pasjes te vernieuwen eens 
bekijken. De pasjes moeten ieder jaar worden ingeleverd om een goed overzicht te houden over 
actieve spelers en spelers die zijn gestopt. 
 

 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. 
 (notulist) 


