
NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING  

MIDDEN LIMBURG 14 AUGUSTUS 2007 
 

1.) OPENING: 
 De voorzitter Dhr. Marc Ceelen opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Er is een 

 zeer goede opkomst, alle verenigingen zijn aanwezig. 

 

2.) INGEKOMEN STUKKEN: 
 NGB:   Vraag van de NGB voor deelname aan de Nationale beker. 

 ’t Vlegelke:  Ingezonden brief van Piotr Nerka voor het promoten van de Golfbiljart 

    sport via flyers, clinic’s en bv CD-toernooien. 

 De Maasgolf:  De Maasgolf beraad zich over haar toekomst in de Ereklasse wanneer er  

    nog maar acht teams zijn in de Ereklasse spelen. 

 

3.) NOTULEN ALGEMENE JAARVERGADERING D.D. 11 JULI 2006: 
 Deze worden in orde bevonden, met dank aan de secretaris.  

 Deze staan in het Golfbiljartnieuws van Mei 2007. 

 

4.) VERSLAG KASCOMMISSIE: 
  Dhr. Albert Pepels (BVE) deelt mede dat alles er goed en verzorgt uitziet, met dank aan de  

 penningmeester. 

 

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

 

6.) BESTUURSVERKIEZING: 
 Aftredend en herkiesbaar zijn Dhr. Ard Ceelen en Wil Niessen. Zij worden herkozen tot 2010. 

 Verder vraagt de voorzitter opnieuw als er mensen geïnteresseerd  zijn in  een bestuursfunctie. 

 

7.) BEMOEMING KASCOMMISSIE: 
  Aftredend is Dhr. Albert Pepels. Hij wordt bedankt voor zijn inzet. 

  Als nieuw lid meldt zich Dhr. Theo Looymans (De Klak) aan.  
  De kascommissie bestaat verder uit: - Dhr. Jac Rietjens t/m. 2008. 

      - Dhr. Eric Bijlmakers t/m. 2009. 

      - Dhr. Theo Looymans t/m. 2010. 
 

8.) BENOEMING PROTESTCOMMISSIE: 
  Aftredend en herkeisbaar is Dhr. Theu Nijnens. Hij wordt herkozen t/m. 2011. 

  De protestcommissie bestaat verder uit: - Dhr. Peter Versleegers (voorzitter) 

                        - Dhr. Hen Lenaers t/m. 2008. 
            - Dhr. Hans Gielen t/m. 2009. 

           - Dhr. Jan van Berlo t/m. 2010.  

           - Dhr. Theu Nijnens t/m 2011. 

 

 

9.) BENOEMING GOLFBILJARTKEURINGSCOMMISSIE: 
 Deze bestaat enkel uit Dhr. Wil Niessen. Dhr. Theo Looymans meldt zich aan als lid van de 

 golfbiljartkeuringscommissie 

 

10.) BENOEMING GOLFBILJARTNIEUWSCOMMISSIE: 
 Deze blijft ongewijzigd en bestaat uit Dhr. Ard Ceelen en Dhr. Marc Ceelen.  

 



 

11.) BEGROTING SEIZOEN 2007 – 2008: 
 De penningmeester heeft een duidelijk overzicht gemaakt. De penningmeester geeft aan dat er  

 een positief saldo zal zijn. 

 Vraag van Eric de Wit waarom er nog maar de helft begroot is aan telefoonkosten. 

 Antwoord: We hebben een nieuw abonnement genomen, Internet plus bellen. 

 

12.) CONTRIBUTIE SEIZOEN 2007 –2008: 
 De contributie blijft ongewijzigd en bedraagt € 15,00 per lidmaatschap. 

 

13.) EVENTUELE WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN NGB-REGLEMENT: 
 In de extra algemene bepalingen van het district zal worden opgenomen dat het laagste team 

 van een vereniging met vijf man mag spelen. (met uitzondering van de Hoofdklasse). De 

 tegenstanders trekken na het opmaken van de opstellingen een spelerspasje. Deze speler zal 

 dubbel spelen en wel als laatste man! Het bestuur zal deze regel op een duidelijke manier 

 omschrijven in art. 4  van extra algemene bepalingen en erop toezien dat er door de 

 verenigingen geen misbruik van gemaakt wordt. Deze extra algemene bepaling wordt ieder jaar 

 geëvalueerd. Deze regel geldt niet voor promotie/degradatiewedstrijden of voor de bekerfinale’s.  

 Een uitzondering is De Hook (Neer) zijn mogen met 4 speler(sters) spelen. 
 

14.) COMPETITIE INDELING SEIZOEN 2007 – 2008: 
 De wedstrijdleider heeft 2 voorlopige indelingen gemaakt, welke iedereen heeft ontvangen. Een  

 indeling gaat uit van 4 klassen van 9 (enkel Hoofdklasse met 10 teams), de andere indeling 

 voorziet 3 klassen van 12 teams. Na stemming zijn 6 verenigingen voor 3 klassen en 15 

 verenigingen voor 4 klassen. De Luifel 3 komt i.p.v. Heytse in de Eerste klasse. 

 Ook de bekercompetitie zal iets veranderen. Er wordt nog altijd gespeeld in 2 poules, maar nu  

 volgens het systeem van een halve competitie. Op het laatst worden er kruisfinales gespeeld:  

 de nr1 uit de eerste poule tegen de nr2 uit de tweede en de nr2 uit de eerste poule tegen de nr2 

 uit de tweede poule. 
 

15.) ROOSTER SEIZOEN 2007 – 2008: 
 Op verzoek van de NGB wordt het rooster en het competitieprogramma voor de Ereklasse 

 gemaakt door de wedstrijdleider Marc Ceelen. Het rooster en competitieprogramma wordt 

 z.s.m. op internet gezet en via e-mail naar de verenigingen gestuurd. 

  
16.) P.N.K. 2007: 

 Over de PNK 2007 is nog weinig gekend. De data en plaats van organisatie zullen in de 

 komende maanden wel bekend worden gemaakt. 

 Dhr. Wicher Drenth heeft een voorstel om de voorronde’s voor het PNK weer te laten spelen 

 bij de verenigingen en de halve finale’s en finale’s tijdens het PNK. Zodoende zijn er geen 10 

 biljarttafels meer nodig. Ook zouden dan 2 weekenden dan voldoende zijn, dit zou voor 

 verenigingen aantrekkelijker zijn om het PNK te organiseren. Wicher zal dit idee verder 

 uitwerken zodat dit besproken kan worden tijdens de HB-DB vergadering van 15 september. 

 Tijdens de PNK 2006 in Tungelroy zijn door leden van ons district diverse prijzen gewonnen, 

 deze staan allemaal vermeld in een eerdere uitgave van Golfbiljartnieuws. 

 

17.) N.G.B. 
 Aftredend en niet herkiesbaar waren Dhr. Jack Golsteijn en Dhr. Wil Niessen.  

 Dhr. Winand Op Het Veld bleef als enigste bestuurslid over. Op de ALV werd dan ook 

 dringend verzocht om nieuwe bestuursleden. Dhr. Wil Niessen gaf aan bij voldoende 

 aanmeldingen ook aan te willen blijven als bestuurslid. Tijdens en na de ALV hebben zich 3 



 personen aangemeld. Het bestuur bestaat nu uit: Dhr. Winand Op Het Veld, Dhr. Wil Niessen, 

 Dhr. Joost Drenth, Dhr. Geert Laugs en Dhr. Michél Moonen. 

  

 

18.) P.M.L.G.K. 2008: 

 Deze kampioenschappen zullen doorgaan bij Café-Zaal Bi-j Le-nie en worden georganiseerd 

 door BVE uit Nederweert-Eind. Deze gaan door van vrijdag 29 februari 2008 tot en met zondag 

 16 maart 2008. 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. Verenigingen die interesse 

 hebben voor de organisatie van de PMLGK 2009 of 2010 kunnen zich aanmelden bij het 

 districtsbestuur. 

  

 19.) MEDEDELINGEN: 
 De voorzitter meldt dat op zaterdag 22 september 2007 de pasjes en programma’s voor het 

 seizoen 2007-2008 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. 

  

 20.) EENMALIGE RONDVRAAG: 
BCW:  Hans Gielen meld zich aan als nieuw bestuurslid van Midden Limburg. 

De Klak: Theo Looymans vraagt of zij ook de waarborg van de Ereklasse terug krijgen. 

  Antwoord: Dit wordt verrekend met de contributie.   

Black Pantalona: Wordt er de vrijdag voor Kerstmis competitie gespeeld? 

  Antwoord: Indien het competitie programma dit toelaat niet. 

De Luifel: Hoe worden de letterwaardes bepaalt voor de leden die een jaar niet gespeeld  

  hebben? 

  Antwoord: Zij krijgen hun oude letterwaarde met een sterretje, en kunnen dan na 

  zeven wedstrijden een herziening aanvragen. 

De Maasgolf: Verder spelen van de wedstrijd in de Nationale bekercompetitie wanneer een  

  team zeven punten heeft behaald. 

  Antwoord: Dit wordt normaal wel gedaan maar kan niet verplicht worden. 

  Doorspelen is natuurlijk wel fijner voor die personen die nog niet gespeeld  

  hebben. 

De Stamgasten: Kunnen de spelerspasjes vernieuwd worden? 

  Antwoord: Ja, dat kan.  

Dennenoord: De beslissingswedstrijd werd gespeeld op een slecht biljart. 

  Antwoord: We zullen dit in de toekomst controleren. 

 

 21.) SLUITING: 
 De voorzitter Dhr. Marc Ceelen bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering. 

  

  

 

 Met vriendelijke groet, 

 

  

 Wil Niessen. 

 (Secretaris District Midden Limburg) 
 

 


