Nederlandse Golfbiljart Bond
Rabo Roermond-Echt 13.47.22.450
Kamer van Koophandel Roermond 40175449

Notulen algemene ledenvergadering 08-06-18
Opgesteld door Rob van Wegberg
Locatie: Café-Zaal Bij Lenie, Kruisstraat 53
6034 RJ Nederweert-Eind
Aanwezig;
Bestuur: Joost Drenth, Rob Steffanie en Rob van Wegberg
Leden: (verenigingen) Auwt Einekoeze, De Paersstal, Deelgaard, ‘t Heukske, Hingen,
GBC Slek, Nooit Gedacht, Putbroekerboys, Village, BCB, BCW, Black Pantalona,
Boszicht, BVE, Doospel, Heytse, De Hook Neer, De Hoop, Jagerslust, De Kantien,
Leveroy, De Maasgolf, De Moesdijk, Rooj, De Stamgasten en ‘t Vlegeke.
Afwezig;
Eige Meining, Krietje en De Hook Weert
Vereniging die wordt opgeheven; De Hook Weert
Het district waaronder de afwezige verenigingen vallen, zal een nota ontvangen voor het
niet aanwezig zijn.
Helaas heeft de Z.N.G.F. niet geregeerd op onze uitnodiging om bij deze vergadering
aanwezig te zijn.
Opening door de voorzitter
Alle aanwezigen worden welkom geheten, en er wordt één minuut stilte gevraagd om de
onlangs overleden, Cor Kampers (De Moesdijk) Huub Timmermans (De Hook Weert) en
Bert de Regter (Stamgasten) te gedenken.
Mededelingen/ingekomen stukken
De N.G.B. feliciteert nogmaals de winnaar van de Nationale beker, BVE en de winnaar
van het N.K.-teams, Auwt Einekoeze.
De N.G.B. bestaat 50 jaar en het bestuur zal zich nog beraden in welke vorm we
hier aandacht aan willen schenken, daar onze financiële middelen niet toereikend zijn om
dit grootst te vieren. (het zal kleinschalig van opzet zijn)
Mail ontvangen van Theo Cremers, aangaande de wijzigingen/aanpassingen die worden
doorgevoerd in het wedstrijdreglement. (agendapunt 9)
Telefonisch een vraag ontvangen van de vereniging Village m.b.t. uitwisselen van
spelers binnen de vereniging met 2 teams. (Rondvraag)
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Mail ontvangen van D.M.L.
Deze mail betreft een 4-tal onderwerpen die ook tijdens het overleg
(zie notulen H.B./D.B. 2018) van hoofdbestuur met de districtsbesturen zijn besproken.
Echter, nu enigszins afwijkend zijn van de eerdere afspraken.
Het eerste onderwerp; Het toelaten van meerdere spelerspassen binnen de N.G.B.
Besproken, dat we de vergadering vragen of hiervoor draagvlak is om 2 spelerspassen
toe te staan, voor alleen de competitiewedstrijden. Het district Midden Limburg wil dit nu
afhankelijk maken van het aantal districten en de leden dan ook in elk district aan de
districtskampioenschappen moeten kunnen deelnemen.
De N.G.B. geeft aan dat dit onderwerp vorig jaar ook al is besproken en aangegeven dat
een en ander niet kan volgens de statuten en reglementen. Desondanks willen we dit
nogmaals aan de vergadering voorstellen of hiervoor draagvlak is.
Er worden door de vergadering verschillende suggesties, argumenten en meningen
geopperd, zoals: één pasje voor alle districten, welllicht alleen voor spelers op het
grensgebied van de districten en meerdere pasjes komt het golfbiljarten ten goede.
Ook wordt er aangegeven als voor meerdere pasjes wordt gekozen, dit niet zomaar
betekend dat de spelers mogen deelnemen aan de districtskampioenschappen, dit is een
aangelegenheid van de districten en niet van de N.G.B.
Enkele leden vinden het vreemd dat het onderwerp wederom wordt besproken.
Na een lange discussie wordt er een stemming voorgesteld;
Van de 26 aanwezige leden (verenigingen) stemmen 14 leden (verenigingen) tégen het
invoeren van twee spelerspasjes en stemmen 12 leden (verenigingen) vóór het invoeren
van twee spelerspasjes. Met meerderheid van stemmen blijkt dat alle leden maar over
één N.G.B.-spelerspasje mogen beschikken.
Het tweede onderwerp; De Nationale beker, waar de afspraak was om voor te stellen de
districtsbekers af te schaffen om zo op deze vrijdagen de wedstrijden van de Nationale
beker te plannen in een hoge en lage Nationale beker.
Uiteraard heeft het district Midden Limburg het recht hierin niet mee te gaan en dus is
hiervoor geen draagvlak, zodoende blijft alles bij het oude.
Derde onderwerp; Vorige A.L.V. is door de vergadering besloten om de nieuwe
percentages voor berekening van de letterwaardes vóór aanvang van het seizoen
2017-2018 te implementeren. Nu blijkt dat het district Midden Limburg een besluit van de
vergadering heeft genegeerd en deze aanpassing in het district, niet heeft doorgevoerd.
Als N.G.B. betreuren we dat ten zeerste, maar we zullen accepteren dat de aanpassing
alsnog wordt doorgevoerd voor het seizoen 2018-2019
Vierde onderwerp; Voor alle individuele N.G.B. leden wordt door de districten een door de
vergadering vastgesteld contributiebedrag afgedragen. De vraag van het district Midden
Limburg om de ereleden van het district hiervoor uit te sluiten, omdat ze namelijk in het
district ook geen contributie hoeven af te dragen, is tijdens het overleg in januari jongleden
al afgewezen. Het district Midden Limburg blijft echter van mening dat men voor deze
ereleden van het district, dan ook aan de N.G.B. geen contributie is verschuldigd.
De N.G.B. blijft echter bij het eerdergenoemd standpunt en verwijst nogmaals naar de
statuten, waar duidelijk de regels hiervoor zijn beschreven. Uit de discussie die volgt, waar
een klein aantal voorstanders het een uitstekend idee vinden, geeft het merendeel van de
vergadering aan, dat de N.G.B. hierin de regelgeving moet hanteren.
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Als toevoeging bij onderwerp vier, geeft Midden Limburg te kennen, dat het de N.G.B. wil
meegeven, het alleen goed is voor het geld van district Midden Limburg en de N.G.B. toch
doet wat het zelf wil.
En als laatste besluit het district Midden Limburg met de opmerking; Midden Limburg is hier
zeer ontevreden over en denkt na over het lidmaatschap bij de N.G.B.
De voorzitter becommentarieert dit als volgt;
De als ‘’grappig’’ bedoelde uitspraak was; Jullie hebben toch voldoende geld in kas, werd
geuit ná sluiting van het overleg. Bij deze wil ik me dan voor deze uitspraak excuseren.
De beschuldigingen van het district Midden Limburg, zijn kort door de bocht te noemen.
Als N.G.B.-bestuur hebben we een diende functie en doen in principe niets zonder
overleg. Alles is transparant en kan men ook terugvinden in de vele verslagen en
documenten op onze website.
Notulen A.L.V. 09-06-2017
Er wordt aan de vergadering gevraagd of er op of aanmerkingen zijn?
De vergadering heeft geen op of aanmerkingen, met dank aan de opsteller.
Verslag penningmeester afgelopen seizoen en begroting voor het seizoen 2018-2019
Joost geeft een gedetailleerde uitleg over de uitgaven en inkomsten van het voorbije
seizoen. De grootste kostenposten zijn onder andere de huur van de biljarts en de bekers
voor de diverse activiteiten. Door inkomsten van inschrijvingen tijdens de Nederlandse
kampioenschappen, sponsoring en opbrengst van de verkoop van consumpties
compenseerde enigszins de uitgaven. Door de contributieverhoging hebben we een positief
saldo ten opzichte van het vorig seizoen. Verwachting is dat we komend seizoen aanzienlijk
hogere uitgaven zullen hebben, omdat de interland staat gepland.
Tijdens de vorige A.L.V. werd er gevraagd of het wellicht een mogelijkheid zou zijn om aan
alle lokaalhouders een financiële bijdrage te vragen.
Het N.G.B.-bestuur geeft aan, dit niet te gaan doen.
Zoals in de agenda genoemd was dit de laatste periode van de (tijdelijke) penningmeester.
Ook ten grondslag hieraan ligt dat er op sociale-media een opmerking (een goede en
correcte penningmeester zou ook perfect zijn) is geplaatst op een artikel. Dit heeft mij
(Joost) persoonlijk geraakt. Al die jaren is alles naar eer en geweten bijgehouden. Ja, het
werd ouderwets op papier bijgehouden, maar door de diverse kascontrolecommissies is er
nooit een verschil ten nadele van de N.G.B. vastgesteld. Afgelopen periode zijn er zelfs
privégelden geboekt naar de N.G.B.-rekening om facturen te kunnen betalen.
Bestuur van de N.G.B. betaald zelfs de consumpties die tijdens vergaderingen en finales
worden genuttigd, veelal uit eigen (privé) portemonnee. Gezien de tekst op sociale-media is
het nu echt over en uit. We gaan nu zoeken naar een extern iemand, om een en ander bij te
houden. De vergadering geeft aan dat de geplaatste tekst op sociale-media zeer ongepast
is en vraagt voor de penningmeester een applaus.
Verslag kascontrolecommissie (Bér Heijlen en Leon van Velthoven)
Vooraf aan deze vergadering is de kas gecontroleerd door de commissieleden.
Leon van Velthoven spreekt namens de commissie en geeft te kennen dat alles correct is.
De vergadering wordt dan ook verzocht om het hoofdbestuur decharge te verlenen.
Vaststellen contributie seizoen 2018-2019
Het N.G.B.-hoofdbestuur stelt voor om de contributie van €5,- per lid te handhaven.
Daar er geen tegenreactie komt vanuit de vergadering, aldus besloten.
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Aanmelden bestuursleden en of verkiezingen
Rob van Wegberg heeft zijn drie jaren als bestuurslid erop zitten en stelt zich wederom
verkiesbaar. Er wordt gevraagd of iemand stemming wenst?
De vergadering wenst geen stemming en zodoende is Rob van Wegberg herkozen om
zitting te nemen in het N.G.B.-hoofdbestuur.
Schema van aftreden hoofdbestuur;
Joost Drenth is aftredend tijdens de A.L.V. van 2019
Rob Steffanie is aftredend tijdens de A.L.V. van 2020
Rob van Wegberg is aftredend tijdens de A.L.V. van 2021
Voorstellen en eventueel benoeming ‘’nieuwe’’ commissieleden
De heer Bér Heijlen van de kascontrolecommissie is aftredend en wordt bedankt voor zijn
bijdrage. Eric de Wit, het reserve-lid wordt nu toegevoegd aan de commissie.
Als nieuw reserve-lid stelt Albert Pepels zich beschikbaar.
Schema van aftreden kascontrolecommissie:
Leon van Velthoven is aftredend tijdens de A.L.V. van 2019
Eric de Wit is aftredend tijdens de A.L.V. van 2020
Albert Pepels is reserve en schuift door bij het afreden van Leon van Velthoven.
Toevoegingen in het wedstrijdreglement en of bepalingen (zie de bijlage)
Bij de bijlage van de agenda zijn de wijzigingen/aanvullingen ook meegestuurd.
Er wordt uitgelegd wat de redenen zijn voor deze wijzigingen/aanvullingen.
Artikel 1 sub N (beschikbaar stellen biljart voor de tegenpartij) wordt weer gewijzigd in
20 minuten zoals dat ‘’vroeger’’ ook stond genoteerd.
Artikel 24 sub B en een extra toevoeging bij artikel 24 wordt uitgelegd.
De vergadering is verdeeld, over het nut en wellicht de discussie die in de praktijk hierover
zal plaatsvinden. Theo Cremers heeft dit als vraag gesteld per mail, hoe een en
ander tot stand is gekomen? Er wordt door Theo aangegeven dat een verwijderde tekst van
vroeger, deze materie oplost en de moeilijk te omschrijven regels die nu worden voorgesteld
dan niet noodzakelijk zijn.
Na het bespreken aangaande meerdere fouten binnen één speelbeurt en het
benoemen van voorbeelden, vindt de vergadering dat alle fouten die in dezelfde speelbeurt
worden gemaakt ook dienen te worden bestraft.
De ‘’vroegere’’ tekst, (artikel 23 gaat voor op artikel 24) wordt weer opgenomen in het
wedstrijdreglement en de extra toevoeging bij artikel 24 vervalt.
Bij artikel 28 sub A wordt als tekst toegevoegd, dat het is toegestaan om lijnballen te meten
met een lasermeter. De teams/verenigingen die voornemens zijn om deze aan te schaffen
kunnen hiervan dan reglementair gebruik maken.
De aanpassingen worden zo snel mogelijk verwerkt in het wedstrijdreglement en naar de
besturen en secretariaten van de leden gestuurd. (uiteraard ook geplaatst op de website)
Evaluatie evenementen seizoen 2017-2018
Het aantal inschrijvingen voor de Nationale beker was wederom laag te noemen.
Namelijk 14 in totaliteit, maar 2 meer dan de vorige editie.
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Het uitgangspunt om het N.K.-teams en de finale van de Nationale beker in één
lokaal te spelen, op 2 biljarts, is financieel niet haalbaar. (huur extra biljart)
De lokalen van verenigingen waar wel 2 biljarts staan, spelen de teams meestal ook in één
of meerdere finales. Daarom zal voor het N.K.-teams weer een uit en thuiswedstrijd worden
ingepland.
In eerste instantie was het ook weer de bedoeling om de finale van de Nationale beker
op een neutraal biljart te spelen en dus in één keer uit te spelen.
Indien er nog een vrijdag beschikbaar is, wordt alsnog besloten om ook voor de finale van
de Nationale beker, een uit en thuiswedstrijd in te plannen.
Het aantal inschrijvingen voor het N.K. van 2017 zijn aanzienlijk gedaald ten opzichte van
vorige edities. De damesklasse is helemaal niet door gegaan, omdat er slechts één
deelnemer was. Bij de jeugd en de lage reeks zijn ook elk jaar minder inschrijvingen.
Terwijl voor de lage reeks de meeste spelers kunnen inschrijven.
Helaas zijn ook van 11 N.G.B.-verenigingen géén inschrijvingen ontvangen.
Dank aan Bas van Wegberg, Eric de Wit en John Jeurissen die hebben meegeholpen met
de opbouw en in orde maken van de zaal. Wellicht kunnen we op deze personen tijdens de
komende editie, weer een beroep doen?
De tweede editie van de N.G.B.-league of points is gewonnen door Harm Verspagen.
Privacyverklaring (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
De N.G.B. heeft een document opgesteld met de bedoeling dat dit van toepassing zou zijn
voor de N.G.B. de districten en ook de verenigingen. (versie 1) Via ons juridisch netwerk
(advocaat) is deze versie 1 kosteloos gecontroleerd en daar waar nodig aangepast.
Er is dus een aanzienlijke besparing bewerkstelligd voor de N.G.B. (versie 2)
Echter, juridisch gezien kan één privacyverklaring niet gelden voor zowel N.G.B. de
districten en de verenigingen. Alle partijen dienen zelf te zorgen voor een privacyverklaring.
We geven echter als N.G.B.-toestemming dat onze versie aangepast mag worden zodat
districten ook kunnen voldoen aan de wettelijke regeling. Wellicht kunnen de districten een
document opstellen voor de verenigingen van hun district?
Een aantal zaken vermeld in de N.G.B.-verklaring, zal door districten en of verenigingen wel
daadwerkelijk ook gedaan moeten worden.
Nieuw lidmaatschapsformulier en overschrijvingsformulier gebruiken.
Vermelding op affiches m.b.t. publicatie van foto’s en of beelden en een verwijzing naar de
verklaring (NGB, district of vereniging) moet ook op de affiches.
Het is raadzaam om het onderwerp ook op de agenda plaatsen bij de A.L.V. van de
districten en de leden hierop attenderen om kennis te nemen van de privacyverklaring.
Districten, verenigingen die geen privacyverklaring hebben kunnen wellicht bij een controle
een aanzienlijke boete tegenmoet zien van de autoriteit die de controle uitvoert.
De N.G.B. is niet verantwoordelijk, als partijen dit verzuimen.
Verslag N.S.K.
Na jaren niet opgeroepen te zijn heeft helaas de commissie afgelopen seizoen één
case moeten beoordelen. Er wordt gevraagd wat deze case inhoud?
De voorzitter geeft aan dat er in principe een frauduleuze handeling heeft plaatsgevonden.
Naar oordeel van de strafcommissie is er een bekerwedstrijd niet gespeeld, terwijl het
wedstrijdformulier is ingevuld en getekend voor akkoord.
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Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld, hoe de strafcommissies zijn samengesteld en
waar men een en ander kan terugvinden? Alles is terug te vinden op de website.
(weetjes van de N.G.B. en weetjes van district Echt en districtsgegevens D.M.L.)
De vervolgvraag is, hoe kunnen we een en ander terugvinden als je niet beschikt over
internet en of de website? Het N.G.B.-bestuur geeft aan, dat ook alle informatie/gegevens
indien men die nodig acht, kan opvragen bij het districtsbestuur en of de N.G.B.
Interland en P.N.K. 2018 (P.N.K. 2019 en 2020)
De Interland vindt dit jaar plaats in Nederland. (Wessem op zaterdag 3 november 2018)
Een selectie van de spelers vindt elke editie plaats volgens vastgestelde criteria.
Op verzoek van Harm van Eijk (vorig jaar ingediend) zal er mogelijk een kleine
wijziging met selecteren worden doorgevoerd.
Eric de Wit geeft enige uitleg hoe de commissie voor dit jaar (proef) de selectie wil
uitvoeren. (Uiteraard als hier draagvalk voor is) Eric geeft aan dat deze aanpassing is
bedoeld om meer personen de gelegenheid te bieden om deel te kunnen nemen.
Zo ook dat een en ander bereikbaarder wordt voor meerdere niveaus, om mee te kunnen
spelen bij de interland. In grote lijnen is de doelstelling dat in principe van een aantal
categorieën. (B, C, D en Oude gloriën) Vier personen worden geselecteerd,
zoals altijd al plaatsvindt. Voor de overige 2 posities kunnen personen die niet zijn
geselecteerd, maar toch graag willen deelnemen zich aanmelden. Deze personen spelen
een of meerdere wedstrijden in pouleverband en kunnen zich dan alsnog plaatsen voor de
selectie. (uiteraard wordt wel gekeken naar het niveau en letterwaarde)
De vergadering vindt het op zich wel een goede zaak om nog meer biljarters de gelegenheid
te bieden, maar geeft aan dat tijdens de interlands in België altijd wordt verteld dat in
principe de deelnemende spelers ook zullen worden uitgenodigd voor de eerstvolgende
interland in Nederland.
Er wordt aangegeven dat zeker rekening wordt gehouden met de spelers die hebben
deelgenomen in Blankenberge. De voorzitter geeft hiervoor zelfs een toezegging.
Als bestuur hebben we nagedacht wat te doen met de damesklasse en jeugdklasse.
De damesklasse blijft gehandhaafd, maar we weten nog niet hoe we de
jeugdklasse vorm kunnen geven voor de interland. Ook wordt gevraagd dat het fijn zou zijn
dat geselecteerde spelers ook deelnemen aan een of meerdere categorieën tijdens het N.K.
Voor toekomstige interlands wil het N.G.B.-bestuur in overleg treden met de B.G.B. om de
interland om de twee jaar te houden. Dit hoofdzakelijk om financiële redenen.
Schema: 2018 in Nederland, 2020 in België, 2022 in Nederland etc.…etc.….
Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat men enerzijds deelname wil stimuleren door
selectiewedstrijden en anderzijds wil men de interlands inperken!
Wellicht is het een idee om kosten te besparen op de maaltijden.
En deze kosten vervolgens in het geheel door te berekenen aan de deelnemers.
Of kijken naar andere kostenposten.
Het bestuur geeft aan dit te bespreken met de B.G.B. maar zegt dat het in principe over drie
jaar gezien maar één interland minder zal zijn.
Maar in uitgaven, een aanzienlijk bedrag zal uitmaken.
De Nederlandse kampioenschappen in 2018 zullen ook in Wessem worden georganiseerd.
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(Eerste twee weekenden van november) Indeling van het programma is nog niet bekend.
Voor de organisatie van de kampioenschappen van 2019 en 2020 kunnen zich verenigingen
melden tot uiterlijk eind december 2018
Jaarrooster N.G.B. 2018-2019
De eerste wedstrijden voor de Nationale beker zijn afhankelijk van de aanvang van
de competities van Midden Limburg en Echt. Datums volgen zo spoedig mogelijk.
Graag willen we de organisatoren van de diverse toernooien ook nu weer vragen het
rooster te raadplegen, zodat er géén dubbele evenementen worden georganiseerd.
En zeker dat er géén toernooien worden gehouden als er ook districtskampioenschappen
zijn, die altijd tijdens vaste periodes worden georganiseerd.
Rondvraag
Village heeft (telefonisch) gevraagd of er een mogelijkheid bestaat af te wijken van artikel 1
sub F en G van het wedstrijdreglement? Reden is, dat men wellicht om 2 teams te kunnen
laten spelen niet voldoende basisspelers heeft, maar wel reservespelers. Deze kan men dan
meermalig (vaker dan 3 keer) opstellen in een van beide teams.
Normaal gesproken zal er hiervoor geen uitzondering mogelijk zijn, daar deze regelgeving
voor alle (andere) verenigingen ook strikt wordt toegepast. Na reacties/voorstellen die
worden aangereikt vanuit de vergadering willen we als hoofdbestuur coulant zijn en we gaan
een oplossing zoeken in de regelgeving en die aanpassen. (voorwaarde, alleen lagere
klassen dan de hoofklasse en details op districtsniveau regelen)
Auwt Einekoeze vraagt of iets kan worden geregeld als alle bekerwedstrijden op vrijdag zijn,
maar de finales op een zondag? Als je wint met een aanzienlijk aantal punten voorsprong,
maar dan ook nog een kampioenswedstrijd moet spelen?
Het N.G.B.-bestuur zegt dat deze items geen N.G.B.-aangelegenheden zijn maar van het
betreffende district.
Rooj wil graag weten of men niet tijdens de Nederlandse kampioenschappen terug kan gaan
naar de vroegere letterwaarde categorieën? Wellicht schrijven dan ook voor de lagere
klassen meer spelers in omdat de kans om te winnen tegen een A-speler relatief klein is.
Uiteraard zijn we als N.G.B. bereid om hieraan te voldoen, echter een en ander is
toentertijd samengevoegd omdat er weinig inschrijvingen waren voor de lagere letterwaarde
categorieën. We kunnen afspreken dat er voor een letterwaarde categorie minimaal 16
deelnemers moeten inschrijven, anders worden de inschrijvingen toegevoegd aan de
eerstvolgende hogere letterwaarde categorie.
De vergadering vindt dit een uitstekende oplossing, om te proberen. Nadeel is dan wel dat
de kosten zullen toenemen omdat er meer prijzen beschikbaar moeten zijn.
De vergadering stelt voor om zoveel mogelijk bekers te vervangen door bijvoorbeeld een
mooie medaille. (kostenbesparend)
De Stamgasten had ook een vraag m.b.t. de letterwaardes, maar deze is inmiddels
beantwoord.
Sluiting door de voorzitter
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