
NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING  
MIDDEN LIMBURG 19 JULI 2011 

 
1.) OPENING: 

Hans Gielen opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Er is een goede  
 opkomst, enkel GBC Laar was niet aanwezig. Zij krijgen een boete van € 22,50 

 
2.) INGEKOMEN STUKKEN: 

BVE: In 2013 vieren zij het 40-jarig bestaan van hun vereniging en stellen zij zich kandidaat 
om het PMLGK 2013 te organiseren. 
Jagerslust: Deze vereniging heeft een ander cluklokaal: Café Anytime, Concordiastr. 8, 
Ittervoort. 

 
3.) NOTULEN ALG. LEDENVERGADERING D.D. 20 JULI  2010: 
 Deze worden in orde bevonden, met dank aan de secretaris.  
 De notulen van 20 juli 2010 staan op de site van het District Midden Limburg. 
 
4.) VERSLAG KASCOMMISSIE: 

Dhr. Peter Scheffers (BCW) deelt mede dat alles er goed en verzorgt uitziet en vraagt de 
vergadering om het bestuur decharge te verlenen, met dank aan de penningmeester. 

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

Wil Niessen en Theo Velter zijn aftredend en herkiesbaar. Wil en Theo worden herkozen als 
bestuurslid.  
Het bestuur bestaat verder uit: - Dhr. Hans Gielen   t/m. 2012 (Voorzitter) 
      - Dhr. Peter Versleegers  t/m. 2012 

- Dhr. Ard Ceelen   t/m. 2013 (Penningmeester) 
- Dhr. Wil Niessen   t/m. 2014 (Secretaris) 

      - Dhr. Theo Velter   t/m. 2014 
 
7.) BEMOEMING KASCOMMISSIE: 
  Aftredend is Dhr. Peter Scheffers. Hij wordt bedankt voor zijn inzet.  
  Als nieuw lid meldt zich Dhr. Hen Lenaers (GBC Rooij) aan.  
  De kascommissie bestaat verder uit: - Dhr. Hans Reijnders  t/m. 2012 
      - Dhr. Piet van Aerle   t/m. 2013 
      - Dhr. Hen Lenaers   t/m. 2014 
 
8.) BENOEMING PROTESTCOMMISSIE: 

Aftredend en herkiesbaar zijn Dhr. Frans Hendriks en Tjeu Nijnens. Zij worden herkozen t/m. 
2014. 

  De protestcommissie bestaat uit - Dhr. Peter Versleegers (voorzitter) 
                     - Dhr. Hen Lenaers   t/m. 2012 
      - Dhr. William Vaessen  t/m. 2012 

- Dhr. Jan van Berlo   t/m. 2013 
- Dhr. Theu Nijnens   t/m. 2014 

      - Dhr. Frans Hendriks  t/m. 2014 
 
 
 
 



9.) BEGROTING SEIZOEN 2011 – 2012: 
 De penningmeester heeft een duidelijk overzicht gemaakt. De penningmeester geeft aan dat er  
 een positief saldo zal zijn. 
  
10.) CONTRIBUTIE SEIZOEN 2011 –2012: 
 De contributie blijft ongewijzigd en bedraagt € 15,00 per lidmaatschap. 
 
11.) EVENTUELE WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN STATUTEN NGB: 

Voorstel van ons district om stemrecht per vereniging te hebben op een ALV. Op dit moment 
hebben de verenigingen nog geen brief met de nodige informatie ontvangen van de NGB. 
Vanaf komend seizoen is de ALV van de NGB boeteplichtig en zal zij gehouden worden op de 
eerste zaterdag van juni. 
Het bestuur duidt 7 verenigingen aan om naar de komende statutaire vergadering te gaan 
namens ons district. Dit zijn: BCB, BCW, Black Pantalona, Boszicht, BVE, De Cardinaal en 
Dennenoord (Mart Verstappen). Datum van deze vergadering is nog niet bekend. Het bestuur 
zal de verenigingen tijdig op de hoogte brengen hiervan. 
 

12.) EVENTUELE WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN NGB REGLEMENT: 
 Er zijn geen veranderingen in het NGB-reglement. 

 
13.) COMPETITIE INDELING SEIZOEN 2011 – 2012: 
 Iedereen heeft een voorstel gekregen voor de competitie indeling voor het seizoen 2009-2010.
 De Hoofd- , Tweede- en Derde Klasse bestaan uit 10 teams en de Tweede Klasse uit 9 teams. 
 Dit voorstel wordt goedgekeurd en aangenomen door de vergadering. 

Verder even vermelden dat GBC Village van naam en lokaal verandert. De nieuwe naam wordt 
GBC Boszicht. 
Eén nieuwe vereniging meldde zich aan, nl. GBC De Moesdijk. 

 
14.) ROOSTER SEIZOEN 2011 – 2012 

Een voorstel voor het rooster is naar de NGB gestuurd. Hierop nog geen definitief antwoord 
ontvangen. Het rooster wordt goedgekeurd en aangenomen. 
Vraag van GBC De Moesdijk hoe het zit met de Nationale Beker? De papieren met de nodige 
informatie worden verstuurd door de NGB. 

  
15.) P.N.K. 2011: 

Het PNK 2011 zal wederom georganiseerd worden door GBC De Maasgolf in café-zaal De 
Harmonie in Wessem. Peter Scheffers meldt dat de indeling van de klassen anders zal zijn na 
enkel ‘late vrijdagen’ in de voorbije editie. 

 
16.) N.G.B. 

Het NGB-bestuur heeft op de laatste ALV van de NGB uitdrukkelijk de vraag gesteld om 
nieuwe bestuursleden. Op dit moment bestaat het bestuur slechts uit 3 mensen: Joost Drenth, 
Michel Moonen en Rob van Wegberg. Geïnteresseerden kunnen zich te allen tijde opgeven, 
ook via het districtsbestuur. 

 
17.) P.M.L.G.K. 2012: 

Deze kampioenschappen gaan door van vrijdag 24 februari 2012 tot en met zondag 11 maart 
2012. De locatie is nog niet bekend. Er zijn een aantal opties maar moeten nog verder 
uitgezocht worden. 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 de vrijdagen tijdens de PMLGK wordt niet toegestaan dat er dan inhaalwedstrijden worden 
gespeeld. 



Verenigingen die ook interesse hebben voor de organisatie van de PMLGK 2012 kunnen zich 
aanmelden bij het districtsbestuur. 
Vraag van Hen Lenaers: Hoeveel biljarts moeten er staan? Antwoord: Bij voorkeur 5 biljarts. 

  
 18.) MEDEDELINGEN: 
 De voorzitter meldt dat op zaterdag 3 september 2011 de pasjes en programma’s voor het 
 seizoen 2011-2012 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. 

Ard heeft de nieuwe inschrijfformulieren deze keer per PDF verstuurd, maar toch worden nog 
niet correct ingevuld. Gelieve hier meer aandacht aan te schenken. Er wordt ook gevraagd om 
alles terug te sturen en niet alleen de wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen. 

  
 19.) EENMALIGE RONDVRAAG: 

De Hook Weert: Waarom krijgt onze vereniging nooit bekerwedstrijden toegewezen? 
Antwoord: In het verleden was dit niet mogelijk in het clublokaal van 
GBC De Hook Weert. Daar deze situatie veranderd is, zal de 
wedstrijdleider hier rekening mee houden en kunnen zij een 
bekerwedstrijd toegewezen krijgen. 

  
Van Loon: Is de spiegel een geldig meetapparaat of ben je verplicht om met het 

blokje meten? 
 Antwoord: Zowel spiegel als blokje zijn geldige meetapparaten. Wanneer 

men geen overeenstemming bereikt, telt de beslissing van de 
scheidsrechter. Hij heeft hierin het laatste woord. 

 
 Kan men nog meetapparatuur bekomen (afstandsmeter en blokje)? 
 Antwoord: Deze zijn nog voorradig en kan men bij het district bekomen 

tegen een prijs van 21.50 euro. 
 
De Stamgasten: Hoe zit het met de nieuwe pasjes van de NGB? 
 Antwoord: Het districtsbestuur weet niet in hoeverre de NGB hiermee 

bezig is of hoever ze staan? Uit de vergadering komt dat het district Echt 
wel al over nieuwe pasjes beschikt. Het is natuurlijk gemakkelijker om 
eerst een klein district in orde te brengen. Het bestuur zal de NGB 
nogmaals contacteren hieromtrent. 

 
 

 20.) SLUITING: 
 De voorzitter Dhr. Hans Gielen bedankt iedereen voor hun komst en wenst iedereen een goede 
 vakantie en een sportieve en gezonde competitie toe en sluit de vergadering. 
  
  
 Met vriendelijke groet, 
  
 Peter Versleegers. 
 (notulist) 


