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Nederweert, 12 juli 2019 
 
        Aan alle verenigingen van het 
        NGB District Midden Limburg. 
 
 
Notulen Algemene ledenvergadering donderdag 11 juli 2019. 
 
 
1. Opening 

 De Voorzitter heet allen die aanwezig zijn welkom. 
 Niet aanwezig De Hook Neer. 
 
 
2. Ingekomen stukken 

 De Hook Neer vraagt of ze met 4 spelers in de komende competitie mee mogen spelen. Dit 
wordt besproken bij punt 14. 

 
 
3. Notulen vorige vergadering 

 Gehouden op 10 juli 2018 hier zijn geen opmerkingen over, behalve dat de rondvraag 
ontbrak. Andre Wiermans geeft aan dat de rondvraag verloren is gegaan en bied nogmaals 
zijn excuses hier voor aan. 

 
 
4. Verslag kascommissie 

 Deze zijn uitgevoerd door William Vaessen (De Stamgasten) en Jan Petit (B.C.B.) 
 Er zijn geen aan of opmerkingen en Ard Ceelen wordt bedankt voor zijn correcte 

boekhouding. 
 
 
5. Financieel verslag penningmeester 2018-2019 

 Er zijn aan alle verenigingen een financieel jaaroverzicht en een begroting 2018-2019 
uitgedeeld. Ard Ceelen legt het een en ander uit over het elektronisch wedstrijd formulier, 
helaas is dit geen succes geworden daar de kosten veel te hoog zijn. Er wordt nu besloten om 
net als bij de L.G.B (in België) het elektronisch wedstrijd formulier te gaan handhaven. Dit 
werkt een stuk makkelijker en is een stuk goedkoper in onderhoud. Helaas is er een 
investering nodig van € 1000. Dit wordt door de jaarlijkse kosten terug verdient. De 
vergadering stemt voor. 

 
 
6. Bestuursverkiezing 

 Hans Gielen  2019 (herkiesbaar) 
 Jan Minten  2020 
 Ard Ceelen  2021 
 Andre Wiermans 2012 
 Theo Velter  2022 

 Daar er geen aanmeldingen zijn voor de functie als voorzitter wordt Hans Gielen herkozen 
door de vergadering voor een nieuwe periode. 

 Nieuwe bestuursleden Bart in de Kleef en Maikel looimans. 
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7. Benoeming kascommissie 
 GBC   De Stamgasten  2019 (aftredend) 

 GBC B.C.B.    2020 
 GBC B.C.W.    2021 
 Nieuw lid (volgende vereniging) Black Pantalona 
 
 
8. Benoeming protestcommissie 

 Voorzitter Hans Gielen 
 Hen Lenaers  2019 (niet herkiesbaar) 
 William Vaessen 2019 (niet herkiesbaar) 
 Frans Hendriks 2021 
 Peter Versleegers 2021 

 Zoals afgesproken tijdens het Voorzitters overleg; 
 2 personen uit de 1ste klasse 
 2 personen uit de 2de klasse 
 1ste klasse Frank Moonen Doospel 
 2de klasse Ed v Bussel Black Pantalona 
 
 
9. Begroting seizoen 2019-2020 

 Deze kan men vinden in de bijlage die iedere vereniging heeft ontvangen. 
 
 
10. Contributie 2019-2020 

 Deze zijn € 20 per lidmaatschap en € 10 voor Ereleden. 
 Dit laatste is gedaan omdat er steeds meer Ereleden komen en het anders niet meer te 
 betalen valt. 
 
 
11. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen statuten NGB 

 Geen. 
 
 
12. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen NGB 

 3 stuks namelijk: 
1. Strafpunt 
2. Bal in driehoek art 24 
3. Schietlijn of hard/zacht lijnen 

 Deze zijn uitgelegd op de NGB vergadering van 14-06-2019 
 
 
13. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen Algemene Bepalingen District Midden 
      Limburg 

 Het bestuur houdt het voorrecht om i.v.m. samenstelling  1ste ,2de en derde klasse af te 
wijken van promotie/degradatie regel (dit om in de toekomst gelijke klassen te vormen). 

 Een vereniging die lid is van de DML moet actief biljarten in de competitie om stemrecht te 
hebben tijdens de ALV van de DML. Stamgasten geeft aan om de statuten van de NGB te 
raadplegen hierover. Het bestuur komt hier nog op terug. 
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14. Competitie indeling seizoen 2019-2020 
 Er heeft zich een nieuw team aangemeld namelijk Wups Pup in Nederweert. 
 Het voorstel van De Hook om met 4 man en 2 dubbel te spelen wordt door de vergadering 

goed gekeurd. Wel moet van te voren twee pasjes getrokken worden en mogen deze twee 
spelers 5 en 6 spelen. 

 Indeling zie voorlopig voorstel. 
 
 
15. Rooster seizoen 2019-2020 

 Deze is onder voorbehoud, gekeken wordt of de datums voor iedereen uitkomt, op de 
vergadering waren al een paar datums aangegeven. Deze gaan al aangepast worden. 

 
 
16. PNK seizoen 2020 

 Deze worden gehouden in nov 2020 in Café-Zaal Harmonie in Wessem. 
 Zie rooster. 
 
 
17. NGB 

 Bij de NGB hebben zich 2 nieuwe bestuursleden aangemeld n.l. 
 Leon v Velthoven en Bas v wegberg. 
 
 
18. PMLGK seizoen 2020 

 Deze worden gehouden in maart na de carnaval de locatie is Café-Zaal De Poal in 
Altweerterheide. 

 
 
19. Mededelingen  

 Ard Ceelen geeft aan om in 2021 te stoppen als bestuurslid omdat hij er dan 30 jaar  
op heeft zitten. 

 
 
20. Eenmalige rondvraag 

 De Maasgolf vraagt: wat als zij met 4 man willen spelen in de DML, of dit ook wordt 
geaccepteerd. Dit mag conform het Algemene Bepalingen van de DML niet, in de Hoofdklasse 
dient met 6 spelers te spelen. Verder vraagt Maasgolf: mag Maasgolf evengoed lid blijven van 
de DML, dit mag als er contributie betaald wordt. De spelers die daar lid gaan worden krijgen 
geen spelerspasje als zij elders bij een vereniging spelen en daar al een spelerspas hebben. 

 Rooj vraagt waar er regels staan over de protestcommissie, dit is niet geheel duidelijk, hier 
komt het bestuur nog op terug. 

 Black Pantalona vraagt waarom als er een vergadering is voor de bestuursleden van de  
Districten van de NGB, er door het bestuur van de DML deze niet meer wordt bezocht. 

 Er wordt aangegeven door de voorzitter dat de onderliggende verstandhouding al lang niet 
 meer is wat het eigenlijk zou moeten zijn er wordt verder gevraagd of het bestuur nog open 
 staat voor een gesprek met de NGB, het bestuur staat hier voor open maar dan zal er een 
 hoop moeten veranderen. Wordt vervolgd. 
 
 
21. Sluiting 

 De Voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid. 
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Bijlage: 
 
 
De loting van de district beker; 
 
Hoofdklasse;   Poule 1   Poule 2 
   De Stamgasten 1  B.V.E. 1 
   Rooj 1    De Moesdijk 1 
   ´t Vlegelke 1   B.C.B. 1 
   Rooj 2    Heytse 
   Boszicht 1   B.V.E. 2 
 
De eerste wedstrijd in poule 1 zal gespeeld worden door Rooy 1 tegen Rooy 2 
De eerste wedstrijd in poule 2 zal gespeeld worden door B.V.E 1 tegen B.V.E. 
 
 
Eerste klasse;  Poule 1   Poule 2 
   De Moesdijk 2  ´t Vlegelke 2 
   Leveroy   Doospel 2 
   B.C.W. 1   Boszicht 2 
   Wups Pup   Doospel 1 
   De Stamgasten 2  B.C.B. 2 
 
De eerste wedstrijd in poule 2 zal gespeeld worden door Doospel 2 tegen Doospel 1  
 
Tweede klasse; Poule 1   Poule 2 
   De Hook   B.C.W.3 
   Black Pantalona  ´t Vlegelke 3 
   De Hoop   Jagerslust 
   B.V.E 3   De Moesdijk 3 
   De Kantien   B.C.W. 2 
 
De eerste wedstrijd in poule 2 zal gespeeld worden door B.C.W. 3 tegen B.C.W. 2 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
André Wiermans 
Secretaris NGB Midden Limburg 


