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Nederweert, juli 2018     
 
 

       Aan alle verenigingen van het 
        NGB District Midden Limburg 
 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering dinsdag 10 juli 2018  
 
1. Opening 

 De voorzitter heet allen welkom. Alle verenigingen zijn aanwezig. 
 De Voorzitter vraagt één minuut stilte voor drie personen die van ons zijn heen gegaan, 

te weten Huub Timmermans (De Hook, Weert) Cor Kampers (De Moesdijk) en Bert de 
Regter. 

 
     
2. Ingekomen stukken 

 Er is één ingekomen stuk van Alex Huynen met het verzoek voor sponsoring voor de 
stichting Geertpeertje tegen de ziekte A.L.S. Hier hebben wij namens het District Midden 
Limburg €50,00 aan gegeven. 

 
     
3. Notulen algemene ledenvergadering 11 juli 2017 

 Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en als zodanig 
vastgelegd. 

 
 
4. Verslag kascontrolecommissie 

 Bèr Heijlen (De Hoop) en William Vaessen (De Stamgasten) hebben voor aanvang van de 
ALV om 19.00 uur de boeken van penningmeester Ard Ceelen gecontroleerd. Bèr Heijlen 
geeft aan dat alles netjes in orde is. De voorzitter dankt de heren voor hun bijdrage. 

 De voorzitter vraagt de vergadering om de Penningmeester decharge te verlenen. 
Hier wordt door de vergadering mee ingestemd. 

 
 

5. Financieel verslag penningmeester 2017-2018 
 Iedereen heeft bij binnenkomst een Financieel jaaroverzicht van 2017-2018 ontvangen. 
 Op het Financieel jaaroverzicht is te zien dat we een positief resultaat hebben behaald van 

iets meer dan €1600,00. 
 Op het financieel jaaroverzicht zijn geen vragen en/of opmerkingen en wordt door de 

vergadering goedgekeurd en als zodanig vastgelegd. 
 
 

6. Bestuursverkiezing 
 Volgens rooster is Theo Velter aftredend en hij heeft zich herkiesbaar gesteld. 
 De voorzitter stelt voor om Theo weer opnieuw aan te stellen. Dit wordt door de 

vergadering unaniem aangenomen, waarop de voorzitter Theo weer van harte welkom 
heet in het bestuur. 

 Het bestuur bestaat verder uit: Hans Gielen  2019 
      Jan Minten  2020     
      Ard Ceelen  2021 
      André Wiermans 2021 
      Theo Velter  2022 
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 De voorzitter vraagt of er nog kandidaten zijn voor een bestuursfunctie, met name de 
functie van secretaris. Er zijn nog geen nieuwe kandidaten. Er wordt aan de 
verantwoordelijken van de verenigingen gevraagd om nogmaals bij hun verenigingen  
te polsen of er geïnteresseerden zijn om bij het bestuur te komen. 

 
 
7. Benoeming kascontrolecommissie 

 Bèr Heijlen (De Hoop) wordt bedankt voor zijn inzet de laatste twee jaren. 
 Voor het komende seizoen bestaat de kascontrolecommissie uit GBC De Stamgasten en 

GBC B.C.B.  
 GBC B.C.W. is voor komend seizoen reserve. 

 
 
8. Benoeming protestcommissie 

 Doordat GBC De Hook (Weert) ophoudt te bestaan, stopt ook Tjeu Nijnens als lid van de 
  protestcommissie.  

 Frans Hendriks en Peter Versleegers zijn aftredend en herkiesbaar. De voorzitter stelt voor 
om deze leden weer aan te nemen voor de protestcommissie. De vergadering is hiermee 
akkoord. 

 De protestcommissie bestaat verder uit: Hans Gielen - Voorzitter 
       Hen Lenaers (2019) 

        William Vaessen (2019) 
       Peter Versleegers (2021) 

        Frans Hendriks (2021) 
 
 
9. Begroting seizoen 2018-2019 

 Iedereen heeft bij binnenkomst een Begroting voor 2018-2019 ontvangen. 
 Door een contributie verhoging van €2,00 per persoon bij de N.G.B. zullen we maar een 

klein positief resultaat behalen. 
 Op de begroting zijn verder geen vragen en/of opmerkingen en wordt door de vergadering 

goedgekeurd en als zodanig vastgelegd. 
 
 
10. Contributie 2018-2019 

 De contributie verhoging bij de N.G.B wordt door berekend in de contributie van Midden 
Limburg. 

 Tevens wordt de contributie van Midden Limburg verhoogd met €3,00 per persoon. 
Hierdoor komt de contributie voor Midden Limburg op €20,00 per persoon. 

 Omdat Ereleden geen contributie verschuldigd zijn aan Midden Limburg, maar Midden 
Limburg wel contributie voor Ereleden moet betalen aan de N.G.B. is dit door het stijgend 
aantal Ereleden een grote kostenpost aan het worden. 
Er wordt voorgesteld om voor Ereleden €10,00 contributie per persoon in te voeren. Dit 
wordt door de vergadering goedgekeurd en wordt vanaf het seizoen 2019-2020 ingevoerd. 
 

 
11. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen statuten N.G.B. 

 Er zijn geen wijzigingen en/of aanvullingen van de statuten N.G.B. 
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12. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen NGB reglement 

 Vanaf komend seizoen mag tijdens het meten van de ballen ook gebruik gemaakt 
worden van de lasermeter. 

 
 
13. Competitie indeling seizoen 2018 -2019 

 Iedereen heeft bij binnenkomst twee voorstellen voor de competitie indeling voor het 
seizoen 2018-2019 ontvangen.  

 Voorstel 1: met de reguliere promotie en degradatie en Boszicht 2 als nieuw team. 
Hoofdklasse 10 teams, Eerste klasse 11 teams en Tweede klasse 8 teams. 

 Voorstel 2: Het bestuur heeft Jagerslust gevraagd om eventueel af te zien van 
promotie, zodat we in alle klassen een schema van 10 kunnen hanteren. Jagerslust 
stemt hiermee in. Hierdoor Hoofdklasse 10 teams, Eerste klasse 10 teams en Tweede 
klasse 9 teams. 

 Voorstel 2 wordt door de vergadering aangenomen, met dank aan GBC Jagerslust. 
 

 
14. Rooster seizoen 2018 -2019 

 Iedereen heeft bij binnenkomst het rooster voor het seizoen 2018-2019 ontvangen.  
 Omdat Boszicht 2 in Midden Limburg komt spelen en De Stamgasten 3 in de Belgische 

competitie gaat spelen, zijn er geen overlappingen met het rooster van District Echt en 
de L.G.B. 

 De Districtsbeker wordt gespeeld in 2 poules per klasse. De winnaars van de poules 
spelen de finale op de Midden Limburgse Kampioenschappen. Tevens is de loting voor 
de Districtsbeker gedaan. 

 Gelieve datums waarop men niet kan spelen, door te geven aan onze wedstrijdleider 
voor 1 augustus. 

 
 
15. PNK 2019 

 Dit evenement vindt plaats van vrijdag 2 november 2018 t/m zondag 11 november 
2018 in Café-Zaal de Harmonie in Wessem. 

   
 
16. NGB 

 Tijdens het HB-DB vergadering in januari 2018 heeft het District Midden Limburg vier 
voorstellen gedaan aan de N.G.B.  

 Twee van de voorstellen werden direct afgewezen omdat dat volgens de statuten niet 
zou mogen en een derde voorstel om Ereleden geen contributie te laten betalen werd 
afgewezen omdat Midden Limburg toch genoeg geld in kas zou hebben. 

 Het bestuur van Midden Limburg is zeer teleurgesteld in de N.G.B. en vraagt zich af of 
het nog zin heeft om in de N.G.B. te blijven. Na een discussie wordt met een krappe 
meerderheid besloten om toch in de N.G.B. te blijven. 

 
 
17. PMLGK 2019 

 Deze worden gehouden i.s.m. GBC De Moesdijk in Café-Zaal de Paol in Altweerterheide. 
De kampioenschappen gaan door van vrijdag 8 maart 2019 t/m zondag 24 maart 2019. 
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18. Mededelingen 

 Het ophalen van de pasjes e.d. is op zaterdag 1 september 2018 tussen 14u30 en 
15u30 in Café-Zaal ’t Vlegelke. 

 De A.L.V. van 2019 van Midden Limburg wordt gehouden op donderdag 11 juli 2019 in 
Café-Zaal De Schans in Nederweert. 

 
 
19. Eenmalige Rondvraag 

 Helaas zijn de aantekeningen van de rondvraag zoek geraakt. Onze excuses. 
 
 

20. Sluiting 
 De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng en wenst allen een prettige 

vakantie en een mooi en sportief nieuw golfbiljartseizoen toe. 


