
NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING  

MIDDEN LIMBURG 20 JULI 2010 
 

1.) OPENING: 
De voorzitter Hans Gielen opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Er is een 

goede opkomst, alle verenigingen zijn aanwezig. 

 

2.) INGEKOMEN STUKKEN: 

 Village:  Vind dat iemand die in België speelt geen reserve mag zijn in Nederland. 

Antwoord: Elk aangeslotene van de N.G.B. kan maar bij één 

golfbiljartvereniging een spelerspas verkrijgen. Dit geldt alleen nationaal.  

(zie Art.07 van de Algemene Bepalingen van de N.G.B.) Dit betekend dat  

men zowel in Nederland als in België een spelerpas kan verkrijgen. 

De Maasgolf:  Verzoekt om degradatie naar de tweede klasse. 

Antwoord: Dit verzoek wordt gehonoreerd.  

Pierre Gubbels: Adres wijziging. (wordt: Het Carillon 10, 6093 EZ Heythuysen) 

 

3.) NOTULEN ALG. LEDENVERGADERING D.D. 21 JULI 2009: 
De notulen van 21 juli 2009 heeft iedereen gekregen en staan op de site van het District Midden 

Limburg. De Maasgolf meldt dat men de boete accepteert, maar dat men zich wel had 

afgemeld. De notulen worden voor de rest in orde bevonden, met dank aan de secretaris.  

 

4.) VERSLAG KASCOMMISSIE: 
Dhr. Theo Looymans (van Loon) deelt mede dat alles er goed en verzorgt uitziet en vraagt de 

vergadering om het bestuur decharge te verlenen, met dank aan de penningmeester. 

 

5.) FINANCIEEL JAARVERSLAG PENNINGMEESTER: 
  Hier zijn geen vragen of opmerkingen over, met dank aan de penningmeester.  

 

6.) BESTUURSVERKIEZING: 

Ard Ceelen is aftredend en herkiesbaar. Ard wordt herkozen als bestuurslid.  

Het bestuur bestaat verder uit: - Dhr. Wil Niessen   t/m. 2011 (Secretaris) 

      - Dhr. Theo Velter   t/m. 2011 

      - Dhr. Hans Gielen   t/m. 2012 (Voorzitter) 

      - Dhr. Peter Versleegers  t/m. 2012 

      - Dhr. Ard Ceelen   t/m. 2013 (Penningmeester) 

 

7.) BEMOEMING KASCOMMISSIE: 
  Aftredend is Dhr. Theo Looymans. Hij wordt bedankt voor zijn inzet.  

  Als nieuw lid meldt zich Dhr. Piet van Aarle (Black Pantalona) aan.  
  De kascommissie bestaat verder uit: - Dhr. Peter Scheffers  t/m. 2011 

      - Dhr. Hans Reijnders  t/m. 2012 

      - Dhr. Piet van Aarle   t/m. 2013 
 

8.) BENOEMING PROTESTCOMMISSIE: 
  Aftredend en herkiesbaar is Dhr. Jan van Berlo. Hij wordt herkozen t/m. 2013. 

 De protestcommissie bestaat verder uit: - Dhr. Peter Versleegers (voorzitter) 

                       - Dhr. Theu Nijnens  t/m. 2011 

           - Dhr. Frans Hendriks  t/m. 2011    

             - Dhr. Hen Lenaers  t/m. 2012 

           - Dhr. William Vaessen  t/m. 2012 

           - Dhr. Jan van Berlo  t/m. 2013 

 



9.) BEGROTING SEIZOEN 2010 – 2011: 
 De penningmeester heeft een duidelijk overzicht gemaakt. De penningmeester geeft aan dat er  

 een positief saldo zal zijn. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

  

10.) CONTRIBUTIE SEIZOEN 2010 –2011: 
 De contributie blijft ongewijzigd en bedraagt € 15,00 per lidmaatschap. 

 

11.) PUNTEN ALV 21 JULI 2009: 
Het bestuur is van mening dat de wijze waarop deze punten zijn behandeld niet reglementair is. 

Beslissingen over deze punten zijn veel te snel genomen. Deze punten hadden meegenomen 

moeten worden naar de volgende vergadering, zodat iedere vereniging dit met hun achterban 

had kunnen bespreken. Daarom staan deze punten nu weer op de agenda. 

1.) Dubbel spelen Midden Limburg - Maasland:  

     Elk aangeslotene van de N.G.B. kan maar bij één golfbiljartvereniging een spelerspas 

     verkrijgen. Dit geldt alleen nationaal. (zie Art.07 van de Algemene Bepalingen van de 

     N.G.B.) Dit betekend dat men zowel in Nederland als in België een spelerpas kan verkrijgen. 

2.) Drie teams van één vereniging in dezelfde klasse: 

     Na enige discussie wordt besloten dat het blijft zoals het is. Maximaal twee teams van één 

     vereniging in een klasse. (zie Art. 5 van de Extra Algemene Bepalingen van het District 

     Midden Limburg) 

3.) Nationale beker N.G.B. 

     Het bestuur is van mening dat iedereen met een spelerspas van de N.G.B. mee mag doen 

     met de Nationale beker van de N.G.B. Na enige discussie wordt hiermee ingestemd. 

 

12.) EVENTUELE WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN NGB-REGLEMENT: 
Er zijn geen wijzigingen of aanvullingen op het NGB reglement. 

 

13.) COMPETITIE INDELING SEIZOEN 2010 – 2011: 
 Iedereen heeft een voorstel gekregen voor de competitie indeling voor het seizoen 2010-2011.

 De Hoofdklasse en Eerste klasse bestaan uit 9 teams en de Tweede en Derde Klasse uit 10 teams. 

 Dit voorstel wordt goedgekeurd en aangenomen door de vergadering. 

Het verplaatsen van wedstrijden ging het afgelopen seizoen beter dan het seizoen daarvoor. Toch 

moeten we er in de toekomst op blijven toezien dat er gehandeld dient te worden zoals vermeld 

staat in de Extra Algemene Bepalingen van Midden Limburg. 
 

14.) ROOSTER SEIZOEN 2010 – 2011: 
Het rooster wordt goedgekeurd en aangenomen. 

  
15.) P.N.K. 2010: 

De P.N.K. worden gespeeld van Vrijdag 29 oktober tot en met zondag 7 november 2010 in 

Café-Zaal De Harmonie in Wessem. De datums staan vermeld op de site van Midden Limburg. 

 

16.) N.G.B. 
 Het bestuur is van mening dat het District Midden Limburg lid moet blijven van de N.G.B. 

Een overkoepelende organisatie is goed voor de golfbiljartsport. Wel vind het bestuur dat de 

N.G.B. qua budget zal moeten inkrimpen en dat de N.G.B. hierover ook verantwoording zal 

moeten afleggen. Over een aantal zaken zal gesproken moeten worden: 

1.) Interland: Wij zijn van mening dat hierover na gedacht moet worden i.v.m. de hoge kosten 

die hieraan verbonden zijn. Gedacht kan worden om bijvoorbeeld het eten af te schaffen. 

2.) Contributie: Deze moet naar beneden worden bijgesteld. Bijvoorbeeld  €1,50 i.p.v. €3,00 

per lid 

3.) Stemrecht: Deze (7 stemmen per District) is niet meer van deze tijd. Hier zal ook over 

nagedacht moeten worden. 



17.) P.M.L.G.K. 2011: 

Deze kampioenschappen gaan door van vrijdag 11 maart 2011 tot en met zondag 27 maart 2010. 

De locatie is nog niet bekend. Er zijn een aantal optie’s maar moeten nog verder uitgezocht 

worden. Naar aanleiding van de tegenvallende inschrijvingen van de PMLGK 2010 heeft iedere 

vereniging een brief gekregen met de vraag om na te denken over de Midden Limburgse 

Kampioenschappen. Na enige discussie wordt besloten om de diversen klassen op één dag uit 

te spelen en de finale’s van de Districts beker op zaterdag te spelen met aansluitend de 

prijsuitreiking van de Midden Limburgse Kampioenschappen en huldiging van de jubilarissen. 

Deze kampioenschappen vallen dus in de competitie, met als gevolg dat de prijsuitreiking van 

de competitie zal plaatsvinden op de diverse recepties. Hierbij worden ook de nrs2 en 3 

uitgenodigd en de persoonlijk kampioen van de klasse. 

Op de vrijdagen tijdens de PMLGK wordt niet toegestaan dat er dan inhaalwedstrijden worden 

gespeeld. 

 Tevens werd er gevraagd naar wat te doen met het Districtstreffen met Maasland. Dit vanwege 

de hoge kosten en het zeer tegenvallende animo om mee te doen. We hebben 60! personen 

moeten vragen om 30 plaatsen ingevuld te krijgen. Misschien moeten we het Districttreffen 

maar één keer in de twee jaar organiseren. 

Verenigingen die interesse hebben voor de organisatie van de PMLGK 2011 of 2012 kunnen 

 zich aanmelden bij het districtsbestuur. 

  

 18.) MEDEDELINGEN: 
 De voorzitter meldt dat op zaterdag 4 september 2010 de pasjes en programma’s voor het 

 seizoen 2010-2011 afgehaald moeten worden in Café Wups Pub en vraagt om datums wanneer 

 men niet kan spelen tijdig door te geven zodat deze meegenomen kunnen worden in het 

 competitieprogramma. 

  

 19.) EENMALIGE RONDVRAAG: 
BCB: Kan bij bekerwedstrijden de lokaalhouder waar die wedstrijd gespeeld wordt, beter 

worden ingelicht? 

 Antwoord: We zullen ervoor zorgen dat dit beter gebeurd, maar vragen tevens aan de 

verenigingen om dit ook door te geven aan hun lokaalhouder. 

BCB: Kan de leeftijd van de Senioren klasse niet omhoog? 

 Antwoord: Na enige discussie wordt besloten de leeftijd voor de senioren te verhogen 

naar 50 jaar. Tevens blijven we proberen om een Senioren AB & CD klasse te krijgen. 

BCW: Roept alle verenigingen op om naar de A.L.V. van de N.G.B. te gaan, zodat wij de 

punten die wij belangrijk vinden ook gerealiseerd krijgen. 

Black Pantalona: Vindt dat de vergadering veel over de hogere teams gaat en niet over de  

lagere teams en stelt voor om aparte vergaderingen te houden. 

Antwoord: Voor het bestuur maakt het niets uit als het A, B, C of  D spelers zijn. Voor 

het bestuur is iedereen gelijk en we blijven dan ook bij één vergadering. 

Rooj: Mag een speler twee maal spelen in één speelweek. 

Antwoord: Wanneer deze speler iemand vervangt met een hogere letterwaarde dan is  

dit toegestaan. (zie Art.01 sub F en G van de Algemene bepalingen van het 

Wedstrijdreglement van de N.G.B.) 

De Stamgasten: Vindt dat een team dat degradeert ook daadwerkelijk te allen tijde moet 

degraderen. 

Antwoord: Een team dat als laatste eindigt in de competitie degradeert in principe. 

Er dient wel rekening gehouden te worden met de inschrijvingen voor de nieuwe 

competitie. Bij uitzondering wordt er afgeweken van deze regel. 

 

 

 

 



 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, 

  

 Wil Niessen. 

 (Secretaris District Midden Limburg) 


