
NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING  

MIDDEN LIMBURG 15 JULI 2008 
 

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

 opkomst, alle verenigingen zijn aanwezig. 

 

2.) INGEKOMEN STUKKEN: 

 ’t Vlegelke:  Ingezonden brief van Piotr Nerka (reeds van vorig jaar) voor het   

    promoten van de Golfbiljart sport via flyers, clinic’s en bv CD-  

    toernooien.. 

    Antw: Peter Versleegers gaat een aantal middagen organiseren om meer  

    uitleg te geven over het golfbiljarten en om te laten zien wat mogelijk is. 

    Wel is een minimale deelname van acht personen een vereiste. 

 De Luifel:  De Luifel geeft aan komend seizoen geen Ereklasse meer te spelen. 

 De Maasgolf:  De Maasgolf geeft aan volgend jaar geen Ereklasse te spelen wanneer de  

    Ereklasse nog maar uit zeven teams bestaat. Indien er acht teams zijn in  

    de Ereklasse, speelt De Maasgolf wel Ereklasse. 

 

3.) NOTULEN ALGEMENE JAARVERGADERING D.D. 14 AUGUSTUS 2008: 
 Deze worden in orde bevonden, met dank aan de secretaris.  

 Deze hebben de verenigingen ontvangen bij de uitnodiging van de ALV. 

 

4.) VERSLAG KASCOMMISSIE: 
  Dhr. Jac Rietjens (Jagerslust) deelt mede dat alles er goed en verzorgt uitziet, met dank aan de  

 penningmeester. 

 

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

 

6.) BESTUURSVERKIEZING: 

 Aftredend en niet herkiesbaar is Dhr. Marc Ceelen. Dhr. Marc Ceelen blijft wel wedstrijdleider 

 van Midden Limburg, maar is geen lid meer van het bestuur. De nieuwe voorzitter Dhr. Hans 

 Gielen bedankt Dhr. Marc Ceelen voor zijn jarenlange inzet en deelt mede dat hij is benoemt tot 

 Erelid van het District Midden Limburg.  

 Verder vraagt de voorzitter opnieuw als er mensen  geïnteresseerd zijn in  een bestuursfunctie. 

 

7.) BEMOEMING KASCOMMISSIE: 
  Aftredend is Dhr. Jac Rietjens. Hij wordt bedankt voor zijn inzet. 

  Als nieuw lid meldt zich Dhr. Peter Scheffers (BCW) aan.  
  De kascommissie bestaat verder uit: - Dhr. Eric Bijlmakers t/m. 2009. 

      - Dhr. Theo Looymans t/m. 2010. 

      - Dhr. Peter Scheffers t/m. 2011 
 

8.) BENOEMING PROTESTCOMMISSIE: 
  Aftredend en herkeisbaar is Dhr. Hen Lenaers. Hij wordt herkozen t/m. 2012. 

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

                       - Dhr. Hans Gielen t/m. 2009. 

           - Dhr. Jan van Berlo t/m. 2010.  

           - Dhr. Theu Nijnens t/m 2011. 

            - Dhr. Hen Lenaers t/m. 2012. 

 

 



9.) BENOEMING GOLFBILJARTKEURINGSCOMMISSIE: 
 Besloten wordt om deze commissie af te schaffen, omdat wij wettelijk gezien geen biljarts 

 kunnen afkeuren. Wel kunnen wij verenigingen adviezen geven en als daar om gevraagd wordt 

 zullen wij dat zeker doen. 

 

10.) BENOEMING GOLFBILJARTNIEUWSCOMMISSIE: 
 Besloten wordt om ook deze commissie af te schaffen, omdat tegenwoordig alles op internet 

 vermeld staat.  

 

11.) BEGROTING SEIZOEN 2008 – 2009: 
 De penningmeester heeft een duidelijk overzicht gemaakt. De penningmeester geeft aan dat er  

 een positief saldo zal zijn. 

  

12.) CONTRIBUTIE SEIZOEN 2008 –2009: 
 De Maasgolf vraagt of de contributie verlaagt kan worden omdat we nu een positief saldo 

 hebben en voor komend seizoen ook een positief saldo begroot hebben. 

 Antwoord: Het bestuur heeft graag een reserve in kas, zodat ingesprongen kan worden op 

 onvoorziene uitgaven. De contributie blijft ongewijzigd en bedraagt € 15,00 per lidmaatschap. 

 

13.) EVENTUELE WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN NGB-REGLEMENT: 
 Er zijn geen wijzigingen of aanvullingen op het NGB reglement. Wel wordt geprobeerd om een   

 aantal zaken duidelijker te omschrijven. 

 

14.) COMPETITIE INDELING SEIZOEN 2008 – 2009: 
 Doordat De Luifel komend seizoen geen Ereklasse speelt en De Maasgolf aangeeft geen 

 Ereklasse te spelen wanneer er geen acht teams zijn en dan in de Hoofdklasse van Midden 

 Limburg wil gaan spelen, is het onduidelijk of er komend seizoen nog wel een Ereklasse 

 bestaat. De Maasgolf geeft aan zich ook aangemeld te hebben bij het Verbond Maasland 

 (België). Omdat hierover nog geen duidelijkheid bestaat wordt besloten dit punt uit te stellen 

 totdat hier meer over bekend is. Verder wordt er besloten om op dinsdag 19 augustus een extra  

 ALV te houden zodat dan de competitie indeling kan worden besproken.  
 

15.) ROOSTER SEIZOEN 2008 – 2009: 
 Er is nog geen rooster bekend van de NGB. We hopen dit z.s.m. te krijgen zodat we dit ook op 

 de extra ALV van dinsdag 19 augustus kunnen bespreken. 

  
16.) P.N.K. 2008: 

 Deze kampioenschappen zullen doorgaan in Café-Zaal Dennenoord in Roggel. Er wordt 

 gespeeld op zaterdag 1 en 8 november en zondag 2 en 9 november. Op zaterdag 15 november is 

 de Interland en op zondag 16 november is er een open toernooi.  

 

17.) N.G.B. 
 Het nieuwe NGB bestuur zit nu bijna een jaar. Er zijn een aantal “beginners” fouten gemaakt,  

 maar over het algemeen denken wij als bestuur van Midden Limburg dat zij redelijk goed bezig 

 zijn. De NGB gaat ook beginnen met het uitbrengen van nieuwe spelerspasjes, te beginnen met 

 de Ereklasse en in fases volgen de overige verenigingen van de NGB.  

 Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de NGB krijgen alle verenigingen van de NGB 

 een nieuwe afstandmeter (ter vervanging van de oude) en een klapper met alle bescheiden die 

 nodig zijn voor de competitie. 

  

 

 

 



18.) P.M.L.G.K. 2009: 

 Deze kampioenschappen zullen doorgaan bij Café-Zaal De Schans en worden georganiseerd 

 door BCW uit Nederweert. Deze gaan door van vrijdag 6 maart 2009 tot en met zondag  22 

 maart 2009. 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 vrijdag 6 en 13 maart wordt niet toegestaan dat er dan inhaalwedstrijden worden gespeeld. 

 Verenigingen die interesse hebben voor de organisatie van de PMLGK 2010 of 2011 kunnen 

 zich aanmelden bij het districtsbestuur. 

  

 19.) MEDEDELINGEN: 
 De voorzitter meldt dat op zaterdag 6 september 2008 de pasjes en programma’s voor het 

 seizoen 2008-2009 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. 

  

 20.) EENMALIGE RONDVRAAG: 
BCB:  BCB vraagt om als tussenoplossing de oude pasjes die niet goed leesbaar zijn  

  een sticker op te plakken met naam en lid nummer. 

  Antwoord: Wij vinden dat een goed idee en vragen de verenigingen dit te doen  

  waar nodig. 

Black Pantalona: Kan er promotie/degradatie regeling komen voor één seizoen wanneer de  

  Ereklasse ophoudt te bestaan? 

  Antwoord: Dit wordt besproken op de extra ALV van dinsdag 19 augustus. 

BVE:  Wie wordt het nieuwe kascontrole lid? 

  Dhr. Peter Scheffers (BCW) meldt zich hiervoor aan 

De Maasgolf: - Zit Dhr. Peter Scheffers nog in de commissie voor de organisatie van de NK? 

  Antwoord Peter: Had dit voorgesteld aan het oude NGB bestuur om het bestuur  

  te ontlasten, maar heeft niets meer vernomen van het nieuwe NGB bestuur. 

  - Op de ALV van de NGB is besloten dat buitenlanders wel weer mee mogen  

  doen met de NK, behalve de Algemene klasse. De Maasgolf vindt dat zij dan  

  ook mee mogen doen met de Algemene klasse en vraagt Midden Limburg om  

  zich hiervoor in te zetten. 

  Antwoord: Midden Limburg zal dat voorleggen aan de NGB zodat dit behandeld 

  kan worden op de volgende ALV van de NGB. 

Matchpoint:  Kunnen de voorstellen voor de nieuwe competitie indeling 1 week van te voren  

  naar de verenigingen worden gestuurd? 

  Antwoord: Indien mogelijk zullen wij dat doen.  

De Stamgasten:- Hebben De Hoppers komend seizoen één of twee teams? 

  Antwoord: Twee teams. 

  - Kunnen we niet ieder jaar twee verenigingen verplichten voor de kascontrole? 

  Antwoord: Zolang we hiervoor nog vrijwilligers krijgen hoeven we niemand te  

  verplichten. 

 

 21.) SLUITING: 
 De voorzitter Dhr. Hans Gielen bedankt iedereen voor hun komst en wenst iedereen een goede 

 vakantie en sluit de vergadering. 

  

  

 Met vriendelijke groet, 

  

 Wil Niessen. 

 (Secretaris District Midden Limburg) 


