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Nederweert, juli 2017     
 
 

       Aan alle verenigingen van het 
        NGB District Midden Limburg 
 
 
 
 
Notulen Algemene Leden Vergadering – gehouden op dinsdag 11 juli 2017. 
 
 
Alle verenigingen, van het nieuwe seizoen waren aanwezig, behalve GBC Leveroy, die dus een 
boete zullen ontvangen. 
Gestopt: GBC Dennenoord en GBC Laar. 
 
1. Opening  

*  De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 
*  De voorzitter vraagt een minuut stilte voor twee leden, die in dit seizoen, van ons 
  heen zijn gegaan, te weten: Joep Puts van GBC Dennenoord en 
  Niek Wetemans van GBC Leveroy. 

    
2. Ingekomen stukken  

* Alex Huijnen van BCB heeft ons benaderd voor sponsoring tegen de ziekte A.L.S. 
  welke Geer Petit, in een zeer ernstige vorm heeft. 
  Hieraan hebben wij namens District Midden Limburg, € 50,- gegeven. 

 
3. Notulen ALV van 19 juli 2016 

* Er zij geen op- of aanmerkingen, waardoor het verslag als zodanig wordt   
  goedgekeurd en vastgelegd.    

 
4. Verslag kascommissie 

* De kascontrole werd uitgevoerd door Claudia Gijzen en Ber Heilen (i.p.v. Theo  
  Looymans).  
  Claudia vertelde dat het er allemaal netjes uit zag en dat ook alles klopte, dus 
  de boekhouding van onze penningmeester werd goedgekeurd, waarop de   
  voorzitter, deze mensen, van harte dankte en vroeg om een applaus voor onze  
  penningmeester Ard Ceelen.   

 
 
5. Financieel verslag penningmeester 2016-2017   

* iedereen heeft bij binnenkomst, ter inzage, een overzicht van het financiële jaar 
 ontvangen. 
* De penningmeester geeft aan, dat wij een negatief resultaat, hebben behaald en 
 legt uit, dat dit hoofdzakelijk komt door de aanschaf van de nieuwe website. 
* Het financieel overzicht, wordt verder, door de vergadering goedgekeurd en als 
 zodanig vastgelegd. 

 
 
6. Bestuursverkiezing:     

* Ard Ceelen is Aftredend, maar hij heeft zich ook herkiesbaar gesteld, de 
 voorzitter stelt voor om Ard, weer opnieuw aan te stellen, dit wordt door de 
 vergadering unaniem aangenomen, waarop de voorzitter Ard weer, van harte 
 welkom heet, in het bestuur. 



* Tevens geeft André Wiermans (van de Moesdijk) aan, dat hij wel interesse heeft 
 om zich bij ons te  voegen, wij als bestuur hopen dat hij dat doet, want wij 
 hebben echt nog enige actieve bestuursleden nodig, mede ook omdat het huidige 
 bestuur, uit uitsluitend “’t Vlegelke” leden bestaat. 

 
        
7. Benoeming kascommissie:    

* Claudia Gijzen wordt bedankt, voor haar inzet, in de afgelopen twee jaren en 
 krijgt hiervoor applaus. 
* Voor het komende seizoen, bestaat de kascontrolecommissie uit Ber Heilen en 
 iemand van GBC de Stamgasten (afgelopen jaar reserve). 
* Als nieuwe reserve, wordt GBC BCB aangesteld, om hiervoor te zorgen. 

 
  
8. Benoeming protestcommissie:  

* De samenstelling van de protestcommissie blijft ongewijzigd. 
 
 

9. Begroting seizoen 2017 - 2018     
* Ook hiervan hebben de leden, bij binnenkomst, ter inzage, een overzicht 
 ontvangen. 
* De penningmeester legt uit, dat door de contributieverhoging van de NGB, het 
 totaal plaatje er heel anders uit ziet. 
* De begroting wordt verder goed gekeurd en als zodanig vast gelegd, met dank aan 
 onze penningmeester. 

 
 
 
10. Contributie seizoen 2017 – 2018    
 * Aangezien dat 2/3 van onze leden, tijdens de ALV van de NGB de €2,- contributie 
  verhoging, klakkeloos heeft goedgekeurd en doordat DML extra uitgaven per jaar  
  heeft, aan onderhoud van de website, stelt de voorzitter voor om de contributie  
  met €5,- te verhogen, naar €20,- per lid, per jaar. 
 * Dit zijn volgens Mathijs Vossen, twee consumpties per jaar, waarop de   
  vergadering, deze verhoging, unaniem goedkeurt. 
 
11. Eventuele wijzigingen en of aanvullingen statuten NGB  

*  Er zij geen wijzigingen c.q. aanvullingen, statuten NGB. 
 
 
12. Eventuele wijzigingen en of aanvullingen NGB-reglement  

* Deze zijn geüpdatet en zoveel mogelijk vertaald naar begrijpelijk Nederlands  
  door:  Jan van de Boel van BCW namens District Midden Limburg en 
   Theo Creemers namens District Echt 
  
    Waarvoor hartelijk dank!! 
 
* William Vaessen hielp ons eraan herinneren dat er tijdens de NGB-vergadering 
 besloten was, dat er tijdens het biljartspel, in de competitie, door de spelers 
 en de scheidsrechter, geen E-sigaret gerookt mag worden. 
 
 
 

 
  



* Voorstel NGB-wijziging letterwaarden 
  * Dit is behandeld en aangenomen tijdens de ALV van de NGB. 
  * De NGB wilde dit met terugwerkende kracht, in laten gaan waardoor   
   iedereen al in seizoen 2017/2018 volgens de nieuwe letterwaarde, zou  
   worden ingedeeld, m.b.t. toernooien en de Nederlandse kampioenschappen. 
  * Hierop heeft Ard Ceelen, protest aangetekend en verteld dat wij als Midden  
   Limburg, hierover zouden stemmen. 
  * Dit hebben wij dus ook gedaan, waaruit voortkwam, dat met geruime  
   meerderheid, het voorstel, om dit met terugwerkende kracht in te voeren,  
   van de tafel werd geveegd. 
  *  Dat houdt dus in, dat we komend seizoen (2017/2018) nog volgens de oude  
   letterwaarde ’s in gedeeld worden en vanaf seizoen 2018/2019 volgens het  
   nieuwe systeem van de NGB. 
 
  
13. Competitie indeling seizoen 2017 – 2018 

* Er zijn vier teams gestopt: Black Pantalon 2 
      Dennenoord (als vereniging) 
      Laar 
      Rooj 3 
       
* Hierdoor houden wij nog 29 teams over. 

 Als wij deze indelen conform de huidige regels, houd dit het volgende in: 
    
  *Hoofdklasse: 1 BVE 1 
     2 Rooj 1 
     3 ’t Vlegelke 2 
     4 De Stamgasten 1 
     5 Boszicht 
     6 De Moesdijk 1 
     7 BVE 2 
     8 BCW 1 
     9 Rooj 2 
     10 Doospel 1  winnaar promotie / degradatie 
     11 Heytse   kampioen 1e klasse 
 
  *1e klasse:  1 De Hoop (van Loon) gedegradeerd 
     2 Doospel 2  verliezer promotie / degradatie 
     3 BCB 
     4 De Stamgasten 2 
     5 ’t Vlegelke 3 
     6 ’t Vlegelke 4 
     7 Black Pantalona 
     8 Leveroy 
     9 De Moesdijk 2 
     10 BCW 2   kampioen 2e klasse 
     11 De Stamgasten 3 winnaar promotie / degradatie 
 
  *2e klasse  1 De Hook (Neer) verliezer promotie / degradatie 
     2 Jagerslust 
     3 BVE 3 
     4 BCW 3 
     5 De Moesdijk 3 
     6 De Kantien 
     7 De Hook (Weert) 
 

      Ons voorstel:  anderhalve Competitie!! 



 
 * Hierop leverde De Hook (Neer) nogal commentaar, zij wilden dan evengoed,  
  maar een normale competitie biljarten en geen anderhalve. 
 * De grootste oorzaak van dit voorstel, is het promotie / degradatie gebeuren. 
  Toen werd de promotie / degradatie ter discussie gesteld en stelde de   
  vergadering voor, om hierover te stemmen, wat dus ook gebeurde. 
 * Na stemmen, werd de promotie / degradatie regel, met overduidelijke   
  meerderheid van stemmen, van tafel geveegd. 
 
 * Toen kwam het voorstel, om dan het promotie / degradatie gebeuren van dit  
  seizoen, terug te draaien. 
  Dit zou dan inhouden dat GBC heytse, terug naar de 1e klasse zou gaan, dat de  
  Stamgasten 3 en BCW 2 terug naar de 2e klasse zouden gaan. 
  Dit zou dan als gevolg hebben: Hoofdklasse 10 teams, eerste klasse 10 teams  
  en tweede klasse 9 teams. 
 
 * LET WEL: ER IS DUIDELIJK AFGESPROKEN: DAT DEZE 3 TEAMS, DIT DAN OP  
  VRIJWILLIGE BASIS, WILLEN DOEN. 

 
 
 
14. Rooster seizoen 2017 – 2018 

* Aangezien wij op dit moment de indeling van de klasse ’s niet weten, dus ook niet,  
  met hoeveel teams er in de klasse ‘s komen, hebben wij dus op het moment ook  
  geen kloppend rooster, dit volt nog. 

 
 * Tevens moeten wij, om dezelfde reden, de loting van de Bekerwedstrijden   
  uitstellen. 

 
 
15. PNK 2017   

* Deze worden de komende 2 jaar, bij Café Zaal “de Harmonie” in Wessem 
 gehouden. 

 
 
 
 
 
 
 
16. NGB: niks te melden 
 
 Nieuwe website:  

 
 * Er wordt afgesproken, dat er op zaterdag 2 September een soort Voorzitters   
  Overleg gehouden wordt, waarbij ook de Teamleiders aanwezig mogen zijn. 
 
 * Tijdens dit overleg willen wij jullie met behulp van een groot Lcd-scherm, laten  
  zien, hoe jullie, met dit programma om dienen te gaan. 
 
 Dit zal plaatsvinden bij Café Zaal ’t Vlegelke, Kerkstraat 70 te Nederweert,  
 om 14.30 uur, 
 Waarbij dan ook alle wedstrijdbenodigdheden worden uitgereikt. 
 
 LET WEL: DE UITSLAGEN MOETEN S’ZATERDAGS vóór 12.00 UUR INGEVOERD ZIJN. 
 
 



 
 
 
17. PMLGK 2018:   

*        Wordt gehouden op het 1e, 2e en 3e weekend van Maart 2018. 
  En wel, onder voorbehoud (moet nog gevraagd worden) bij “Le Winne” te   
  Nederweert, dit omdat zich geen andere locatie, heeft aangemeld. 

 
 
18. Mededelingen: *Op 2 september uitleg website en ophalen van alle    

     wedstrijdbenodigdheden voor het nieuwe seizoen.  
     Bij: Café zaal ‘t Vlegelke 
      Kerkstraat 70 
      Nederweert 
      Aanvang 14.30 uur  
 
 * Na de vergadering heeft lokaal “de Schans” zich nog opgegeven als locatie 
  Voor het houden van het Voorzitters overleg en de ALV van Midden Limburg.  
 
 
 
19. Eenmalige rondvraag: 

 
*  Black Pantalona vraagt er een koppeling gemaakt kan worden, tussen de site van  
  de NGB en de site van Midden Limburg. 
 
Wij zullen dit navragen.  
 
 
 
* Jack Janssen van Heytse meldt, dat zijn collega biljarters, al op zijn app 
 gereageerd hebben en dat zij akkoord gaan, om terug te gaan naar de 1e klasse. 
 
* Claudia van de Hook (Neer), vindt dat ze bepaalde informatie, mist op de site. 
 
Alles wat wij binnen krijgen, wordt ook op de site gezet. 
Alles wat wij niet door gegeven krijgen, kunnen wij ook niet op de site zetten. 
 
 
 
* Andre Wiermans van de Moesdijk vraagt of het niet mogelijk is, om meer pr. Te 
 wijden aan de golfbiljartsport. 
 En of het mogelijk is, dat er vooral in de lagere klasse ‘s, de spelregels, door de 
 verenigingen, een goed uitgelegd kan worden. 
 
Wij hebben in de loop der jaren, al van alles geprobeerd, maar het grootste probleem is 
dat je de jongeren op vandaag, niet meer in een “bruin” café krijgt. 
Zij hebben hele andere prioriteiten. 
Qua spelregels, juichen wij dit initiatief, van harte toe. 
 
 
 
 
* William Vaessen van de Stamgasten, vraagt wanneer wij het, wel of niet terug 
 naar de 2e klasse, van hun derde team willen weten. 
 



Aangezien dat onze Wedstrijdleider Ard, van zijn wel verdiende 14 dagen, vakantie gaat 
genieten, daarna. 
 

 
 
  

 
20. De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng en wenst allen, namens het 

voltallige bestuur, een prettige vakantie en een mooi en sportief, nieuw golbiljartseizoen 
toe. 

 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Notulist, 
Jan Minten 
 
 
NGB Midden Limburg 
 


