
NOTULEN EXTRA ALGEMENE LEDEN VERGADERING  

MIDDEN LIMBURG 19 AUGUSTUS 2008 
 

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

goede opkomst, alle verenigingen zijn aanwezig. 

 

2.) INGEKOMEN STUKKEN: 

De Maasgolf:  De Maasgolf vraagt om uitstel van de competitie indeling en om een  

    extra rooster voor het geval dat zij niet in het Verbond Maasland terecht 

    kunnen. De Maasgolf 1 wil dan alsnog in Midden Limburg gaan spelen. 

    Het bestuur van Midden Limburg geeft aan dat verder uitstel niet mogelijk 

is i.v.m. het maken van het competitie programma en het laten drukken 

van de programma boekjes. Tevens heeft de voorzitter van het Verbond 

Maasland toegezegd dat de verenigingen van Nederland toegelaten worden 

tot het Verbond Maasland.  

 

Matchpoint: Matchpoint vind dat er met betrekking tot de Nationale Beker, de 

afgelopen tijd nogal wat vreemde beslissingen zijn genomen en verkeerde 

informatie is verstrekt. De beslissingen tot verandering van de Nationale 

Beker werden telkens genomen tijdens Ereklasse-vergaderingen terwijl de 

Ereklasse-vergadering daarvoor niet dient. De Nationale Beker is ook voor 

teams die niet in de Ereklasse spelen en daarom moeten wijzigingen 

besproken worden op een ALV van de NGB, zodat ook teams die niet in 

de Ereklasse spelen hun zegje kunnen doen. Matchpoint wil dat alle 

besluiten die genomen zijn met betrekking tot de Nationale Beker als 

nietig worden verklaard en dat men gewoon hetzelfde systeem aanhoudt 

als de voorgaande jaren. 

 De vergadering is het eens met deze punten en het bestuur van Midden 

Limburg moet deze punten meenemen naar de HB-DB vergadering van  

 22 augustus 2008. 

 

3.) COMPETITIE INDELING SEIZOEN 2008 – 2009: 
De verenigingen hebben een voorstel gekregen voor de competitie indeling voor het seizoen 

2008-2009. De Luifel 1 had al aangeven geen Ereklasse meer te spelen en na het opheffen van 

de Ereklasse komt Matchpoint ook terug naar het district. De Maasgolf 1 heeft gekozen voor het 

Verbond Maasland. De Luifel 2 blijft ondanks promotie in de Eerste klasse. De Luifel 2 geeft 

aan dit jammer te vinden, maar legt zich neer bij dit voorstel. Om voor het seizoen 2009-2010 

weer op een gelijk aantal teams in de klassen te komen, degraderen het komende seizoen 2 teams 

uit de Hoofdklasse, Eerste klasse en Tweede klasse. Dit is natuurlijk ook weer afhankelijk van 

de inschrijvingen voor het seizoen 2009-2010. Dit voorstel wordt door de vergadering 

goedgekeurd en aangenomen. 
 

4.) ROOSTER SEIZOEN 2008 – 2009: 
De verenigingen hebben een voorstel gekregen voor het rooster. Er worden door de vergadering 

 nog enkele kleine wijzigingen voorgesteld.  Deze worden meegenomen in het rooster. De 

bekercompetitie wordt gespeeld volgens het afvalsysteem i.p.v. het poulesysteem. Er wordt 1 

wedstrijd gespeeld op neutraal biljart. Het rooster wordt goedgekeurd en aangenomen. 

NB: Wedstrijden van de NGB hebben voorrang op wedstrijden van het district Midden Limburg. 

 

 

 

 



5.) EENMALIGE RONDVRAAG: 
BCB: BCB stelt voor om de bekerwedstrijden niet op neutraal biljart te spelen maar 

volgens loting te laten spelen om problemen te vermijden. 

 De wedstrijdleider geeft aan dat er dan misschien problemen komen wanneer 2 

teams van dezelfde vereniging een thuiswedstrijd loten i.v.m. de beschikbaarheid  

van het biljart. Na stemming zijn 12 verenigingen voor het spelen op neutraal 

biljart en 10 verenigingen tegen. 

De Klak: Mogen teams van de voormalig Ereklasse die in het Verbond Maasland gaan 

spelen meedoen met de Nationale bekercompetitie? 

 Na enige discussie zijn 5 verenigingen voor deelname aan de Nationale 

bekercompetitie door de voormalig Ereklasse teams die in het Verbond Maasland 

gaan spelen en zijn 17 verenigingen tegen. Het bestuur van Midden Limburg 

neemt dit mee naar de HB-DB vergadering van 22 augustus 2008. 

De Klak: Mogen de leden van De Maasgolf die in het Verbond Maasland gaan spelen 

meedoen met de Midden Limburgse Kampioenschappen? 

 Wanneer zij contributie betalen aan Midden Limburg, mogen zij in principe 

meedoen met de Midden Limburgse Kampioenschappen.  

Matchpoint:  Eric de Wit merkt op dat zijn opmerkingen over de Nationale beker op de ALV 

van Midden Limburg van 15 juli 2008 niet vermeld staan in de notulen. 

 Het bestuur van Midden Limburg betreurt dat dit niet is gebeurd en zal hier in de 

toekomst beter op letten. 

 

 6.) SLUITING: 

De voorzitter Dhr. Hans Gielen meldt dat op zaterdag 13 september 2008 het competitie 

programma en spelerspasjes ed. afgehaald moet worden tussen 14.30 en 15.30 uur in Café 

“Wups Pub”. Verder bedankt de voorzitter iedereen voor hun komst en sluit de vergadering. 

  

  

 

Met vriendelijke groet, 

  

 Wil Niessen. 

 (Secretaris District Midden Limburg) 


