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Nederweert, juli 2022 

Aan alle verenigingen van het 
NGB District Midden Limburg. 

 Notulen Algemene ledenvergadering 5 juli 2022 

1. Opening
• Ard Ceelen (plaatsvervangend voorzitter) heet

iedereen die aanwezig is welkom, en geeft aan dat
de voorzitter door ziekte helaas niet aanwezig kan
zijn.

• Alle verenigingen zijn aanwezig.
• Er wordt een minuut stilte gehouden voor alle

onlangs overleden leden, en oud leden.
• De resterende jubilarissen worden gehuldigd door

Jos Daniels.

2. Ingekomen stukken
• Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen vorige vergadering
• Gehouden op 7 juli 2020 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

4. Verslag kascommissie
• Deze zijn uitgevoerd door Jan Petit (B.C.B.) en Paul Knapen (BCW)
• De penningmeester wordt decharge verleend en wordt bedankt voor zijn

correcte boekhouding.

5. Financieel verslag penningmeester 2022-2023
Er zijn aan alle verenigingen een financieel jaaroverzicht en een begroting 2022-2023 uitgedeeld.
Ard Ceelen legt uit dat het nadelig saldo te wijten is aan vaste lasten voor 2 jaar en er maar
contributie is ontvangen voor 1 jaar. Voor het aankomende jaar wordt een positief saldo
verwacht.

6. Bestuursverkiezing
• Ard Ceelen
• André Wiermans
• Hans Gielen
• Maikel Looijmans
• Bart In den Kleef
• Jos Daniëls

2024 (Herkozen) 
2024 (Herkozen) 
2024 (Herkozen) 
2023 
2023 

   2024 

• Jeroen Gielen wordt per acclamatie ingestemd.

7. Benoeming kascommissie
• GBC B.C.W.  2023 (Aftredend) 

GBC Black Pantalona     2024 
GBC  Boszicht  2025 (Reserve) 
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8. Benoeming protestcommissie (DSK)
• Voorzitter Hans Gielen

Frank Moonen 2023 
Ed van Bussel 2023 
Peter Versleegers 2024 (Herkozen) 
Hans Reijnders 2024 (Nieuw lid) 

9. Begroting seizoen 2022-2023
• Deze wordt door de aanwezigen verenigingen goedgekeurd.

10. Contributie 2022-2023
• Deze blijft € 20 per lidmaatschap en € 10 voor Ereleden.

11. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen statuten NGB

• Artikel 10 letterwaarde beoordeling A is aangepast van 70% naar 60%

12. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen NGB

• Zie wedstijdreglement NGB
• Artikel 01 F
• Artikel 09
• Artikel 22 A
• Artikel 24 B

13. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen algemene bepalingen District Midden Limburg
• GBC Heytse heeft dispensatie gekregen om met 5 personen te biljarten voor het aankomende

seizoen 2022-2023

14. Competitie indeling seizoen 2022-2023
• De wedstrijdleider dat er voor aankomend seizoen 25 teams zijn ingeschreven. Vervolgens

wordt er de teams 2 voorstellen voorgelegd.
• Voorstel 1: 3-klassen (1 van 9 teams en 2 van 8 teams)
• Voorstel 2: 2-klassen (1 van 12 teams en 1 van 13 teams)
• Nadat de verenigingen hun mening hierover hebben gegeven wordt er tot tweemaal toe

over gestemd. Beide keren is de uitkomst gelijk
Voorstel 1: 5 stemmen
Voorstel 2: 7 stemmen
Blanco: 2 stemmen

• Het bestuur zal aan de slag gaan met het uitwerken van voorstel 2
• Het voorstel van dhr. De Wit om de klassen na een halve competitie te splitsen zal

besproken worden en hier komt het bestuur nog op terug.
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15. Rooster seizoen
• Deze wordt nog uitgewerkt en zal later aan alle verenigingen worden toegestuurd.
• Er zal voor de bekercompetitie van de 1ste klasse een voorstel worden uitgewerkt om deze op

de zaterdag te spelen door het drukke schema van de vrijdag.

16. PNK
• Deze zijn gepland voor het laatste weekend van oktober en het eerste weekend

van november in zaal harmonie te Wessem

17. NGB
• Geen mededelingen.

18. PMLGK 2023
• Deze zijn gepland voor het 3e en 4e weekend van maart.
• Vanwege de geringe opgaven van afgelopen jaar zal het dit jaar plaats vinden

over 2 weekenden.

19. Mededelingen
• Geen.

20. Eenmalige rondvraag
• Black Pantalona geeft aan dat ze het niet correct vinden om leden voor een vereniging te

werven via de groepsapp van de leden, omdat ze het gevoel hebben dat je op deze manier
leden weghaalt bij hun huidige vereniging.  Het bestuur geeft aan dat ze zit op de app
hebben gezet op verzoek van een vereniging en het nooit hun opzet is geweest om leden bij
andere verenigingen weg te halen, maar enkel om de biljartsport zo intact mogelijk te
houden.

• Boszicht geeft aan dat ze op 16 september geen thuiswedstrijd kunnen spelen. De
wedstrijdleider zal hier rekening mee houden in het rooster.

• De Manege vraagt of er een mogelijkheid is om de PMLGK aantrekkelijker te
maken. Het bestuur heeft afgelopen jaren al verschillende oplossingen proberen
te bedenken om de kampioenschappen aantrekkelijk te houden. Echter de
opgaven blijven laag en daarom gaan we ook terug naar 2 weekenden.

• Stamgasten vraagt of het mogelijk is om i.p.v. bekers de 6 spelers van het team
een aandenken te geven. Het bestuur vindt dit een goed idee en zal dit vanaf
aankomend seizoen gaan doen.

21. Sluiting
• De plaatsvervangend voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid, en wenst allen een

prettige vakantie.

Met vriendelijke groet, 

Maikel Looijmans  
Secretaris NGB Midden Limburg 
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