Provinciale Noord-Brabantse Dambond
Notulen van de Algemene Vergadering van de PNDB gehouden
op 5 juni 2004 in Boulevard Café te Tilburg
Aanwezig zijn 14 van de 18 verenigingen, te weten: D'Amateurs (St.-Michielsgestel),
Angarde Informatica (Tilburg), B.D.O. (Oss), S.& A./D.A.M. (Dongen), D.O.G. (Uden),
E.A.D. (Asten), Heijmans Excelsior (Rosmalen), H.S.D.V. (Helden), DC Mensfort
(Eindhoven), DC Oisterwijk, P.S.V.-Dammen (Eindhoven), R.D.S. (Sint- Oedenrode), De
Schijf (Roosendaal) en T.D.V. (Tilburg).
Niet vertegenwoordigd zijn de verenigingen De Variant (Oudenbosch), J.E.E.P. (Vught) en
De Kroonschijf (Klundert); De Schuivers (Bakel) had zich afgemeld om de crematie bij te
wonen van Lau Adriaans.
Van het P.N.D.B.-bestuur is iedereen aanwezig: de heren C. Pot, A. Sprangers, F. Teer,
H.v.d. Veen en M.J.M. de Wolf.
1. Opening
Om 11.00 opent de voorzitter, de heer H. v.d. Veen, de vergadering en heet alle aanwezigen
van harte welkom.
Ter nagedachtenis aan de in het afgelopen jaar overleden damvrienden, de heer Leo Damen
van B.D.O. op 7 februari op 78 jarige leeftijd en in de afgelopen week op 31 mei de heer Lau
Adriaans van De Schuivers op 68 jarige leeftijd, wordt een moment stilte in acht genomen.
Dat zij mogen rusten in vrede.
De voorzitter maakt de verenigingen erop attent dat het juni-nummer van Brabants
Damnieuws klaar ligt om meegenomen te worden.
2. Huldiging voor geleverde prestaties
De voorzitter reikt diploma's uit aan de kampioenen van het seizoen 2003/2004:
DC Oisterwijk is evenals vorig seizoen kampioen Hoofdklasse geworden, H.S.D.V.
kampioen Eerste Klasse. Bij de persoonlijke wedstrijden worden diploma's uitgereikt aan de
volgende kampioenen: Joeri Hezemans van Angarde Informatica (Aspiranten), Arfidah Beset
van Heijmans Excelsior (Pupillen), Thijs van de Broek van TDV (kampioen Welpen en
tevens sneldamkampioen Welpen), Rik van Baak van S&A/Dam (sneldammen Aspiranten),
Bastiaan van de Boor van S&A/DAM (Sneldammen Pupillen), A. van Berkel van T.D.V.
(Sneldammen Hoofdklasse), C. Sterken van DC Oisterwijk (Sneldammen Eerste Klasse)
L. Janssen van E.A.D. (Sneldammen Tweede Klasse), Sint Antoniusschool Heusden
(Kampioen schooldammen), OBS Westerkim Dongen (Schooldammen Welpen).
Vervolgens vraagt de voorzitter de heer R. van Esch naar voren te komen. Namens de
K.N.D.B., die vandaag hier aanwezig zou zijn in de persoon van haar voorzitter, de heer De
Jong en die zich pas gisteravond om een persoonlijke reden heeft afgemeld, overhandigt hij
Rinus de oorkonde voor 50 jaar onafgebroken lidmaatschap van de K.N.D.B. Namens de
P.N.D.B. reikt de voorzitter hem nog een bos bloemen uit voor zijn jarenlange trouw aan de
Dambond.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
-Er is een reactie van De Schuivers binnengekomen op het bestuursvoorstel betreffende de
competitie. Deze zal later in de vergadering bij agendapunt 10 aan de orde komen.

-De heer A. Smulders was 50 jaar lid van de K.N.D.B.; als voormalig voorzitter van de
K.N.D.B. heeft de heer Th. v.d. Hoek hem op 8 april tijdens het Paaseieren-toernooi de
hierbij behorende K.N.D.B. oorkonde overhandigd.
-De heer Th. v.d. Hoek heeft de koninklijke onderscheiding Ridder in de Order van Oranje
Nassau ontvangen, wegens zijn vele beroepsmatige activiteiten, maar ook zijn diverse
maatschappelijke verdiensten, waaronder die als bestuurder van de K.N.D.B. en de P.N.D.B.
-Twee verenigingen hebben zich afgemeld als bondslid, te weten E.D.G.V. en Zwart-Wit.
Hoewel dit kleine verenigingen waren zet de negatieve trend in het ledenaantal zich door. De
voorzitter benadrukt dat het in de eerste plaats een zaak van de verenigingen is om het
dammen, vooral het jeugddammen, te stimuleren.
De heer A. Sprangers vult aan dat de K.N.D.B. alle verenigingen heeft gevraagd hun leden
attent te maken op de cursus jeugdleiding. Hij doet derhalve een oproep aan de verenigingen
met jeugdleden hieraan mee te doen. Hij zegt door de K.N.D.B. te zijn gevraagd om hiervoor
als coördinator te willen fungeren, waarin hij heeft toegestemd. Ook is er veel leuk materiaal
voor het jeugddammen beschikbaar.
-Zaterdag 26 juni wordt een K.N.D.B.-Bondsraadsvergadering gehouden, met op de agenda
o.a. de herziening van de reglementen en ook de positionering van de provinciale bonden: nu
zijn er 13 provinciale bonden met elk een bestuur; er wordt nagedacht over een nieuwe opzet
waarin provincies worden opgesplitst in regio's onder 1 K.N.D.B.- bestuur, met uniforme
regels en dus minder zelfstandigheid voor provincies. Hoewel er voorlopig geen beslissingen
zullen worden genomen vraagt DC Mensfort om op de hoogte te worden gehouden. De heer
F. Teer zegt toe, dat hij de verenigingen over nieuwe ontwikkelingen in de Bondsraad zal
informeren via het Brabants Damnieuws.
4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de P.N.D.B. van 24 mei 2003
Er komen geen op- of aanmerkingen zodat de notulen worden goedgekeurd.
5. Jaarverslag van de secretaris over het 82e bondsjaar van de P.N.D.B.
Er komen geen op- of aanmerkingen op het verslag.
6. Financieel verslag van de penningmeester over 2003 en begroting voor 2004
Uit de vergadering wordt opgemerkt dat de computer niet op de balans staat. De
penningmeester, de heer C.Pot, antwoordt dat de dit jaar gekochte computer in één keer is
afgeschreven en zodoende geen waarde meer op de balans vertegenwoordigt.
De penningmeester licht voorts de noodzakelijkheid van de contributieverhoging toe, welke
hoofdzakelijk bestaat uit de doorberekening van de verhoogde K.N.D.B.- contributie, maar
in het afgelopen jaar is toch ook ingeteerd op het eigen vermogen van de P.N.D.B. De
vergadering stelt voor een ondergrens voor het opgebruiken van het eigen vermogen vast te
stellen.
Het bestuur onderzoekt mogelijkheden om kosten te besparen, bijvoorbeeld bij het Brabants
Damnieuws; de suggestie om het blad via internet aan te bieden ondervindt te veel bezwaren;
de bond bestaat voor een groot deel uit oudere leden bij wie het gebruik van internet niet
algemeen gangbaar is.
Het financieel verslag wordt, met dank aan de penningmeester, goedgekeurd.
7. Verslag kascontrole-commissie
De heer P. Gabriëls van D.O.G. doet verslag van de controle: De financiële administratie van
de P.N.D.B. was correct en netjes opgesteld. De penningmeester wordt bedankt voor zijn
werk.

8. Benoeming nieuwe kascontrole-commissie
Als vervanger voor D'Amateurs wordt De Schijf aangesteld als nieuw lid van de kascontrolecommissie die verder bestaat uit D.O.G. (nog 1 jaar) en De Variant (nog 2 jaar).
9. Voorstel nieuw Huishoudelijk Reglement van de P.N.D.B.
De voorzitter, die samen met het bestuur van de P.N.D.B. het nieuwe Reglement heeft
opgesteld, meldt dat hieraan dringend behoefte was omdat het bestaande reglement erg
verouderd was. Omdat de P.N.D.B. geen vast adres heeft is het niet goed mogelijk om
Statuten te maken en deze notarieel vast te leggen. Derhalve heeft het bestuur van de
P.N.D.B. bewust gekozen voor alleen maar een nieuw Huishoudelijk Reglement.
-De heer F. Bax stelt voor om in artikel 16.6 en 21.4 voor de duidelijkheid het bestuur te
veranderen in het P.N.D.B.- bestuur. De heer F. Teer vult aan, dat het beter is om voorin vast
te leggen dat daar waar sprake is in het Huishoudelijk Reglement van 'het bestuur' dit
betekent dat hiermede het P.N.D.B.-bestuur bedoeld wordt. Aldus wordt door de vergadering
besloten.
-Uit de vergadering komt de suggestie om de financiële eigen aansprakelijkheid van het
bestuur te beperken. De voorzitter meldt, dat dit echter niet mogelijk is omdat wij niet
beschikken over Statuten. Bestuurders van een vereniging met zoals dat genoemd wordt een
beperkte rechtsbevoegdheid, zijn in het algemeen persoonlijk aansprakelijk voor schulden.
-Er wordt besloten een maximum vast te stellen aan de uitgaven waarover het bestuur van de
P.N.D.B. mag beslissen. Deze limiet wordt voor 2004 op 2000 euro gesteld. Er wordt
afgesproken, dat het officiële inflatiecijfer van toepassing zal zijn voor de jaren na 2004.
Voor grotere uitgaven dient vooraf toestemming gevraagd te worden aan de Algemene
Vergadering.
Met inachtneming van deze aanvullingen wordt het nieuwe Huishoudelijk Reglement met
algemene stemmen aangenomen.
10. Bestuursbeleid
Het voorstel van een nieuwe regelgeving voor de Brabantse competitie wordt door de heer
A. Sprangers toegelicht en verduidelijkt. Het voorstel is tot stand gekomen omdat er een
aantal knelpunten over de huidige competitie-opzet geconstateerd was. Op het voorstel zijn
enkele amendementen ingediend.
1. Tijdsduur:
De heer R.v.d. Gaag van DC Mensfort vraagt of de P.N.D.B. heeft nagevraagd of een kortere
wedstrijd dan de bij de K.N.D.B. gebruikelijke vier uur wel voor een serieuze partij, ook
m.b.t. de rating, kan worden aangezien. Het bestuur antwoordt hierop, dat de K.N.D.B. de
provincies de vrijheid heeft gegeven om de competitie en dus ook de tijdsduur zelf vast te
stellen.
De heer R. v.d.Gaag denkt dat een verkorting van de partijduur vooral voor ouderen nadelig
is. Ouderen zullen animo verliezen om nog mee te doen omdat de partijen te snel gespeeld
moeten worden. DC Mensfort is bang dat zij bij een verkorting van de speelduur geen team
meer kan inschrijven voor de bondscompetitie.
Hierna wordt het voorstel van het bestuur in stemming gebracht, dus 50 zetten in 90 minuten
en daarna 15 minuten om de partij af te maken. De Vergadering stemt met een ruime
meerderheid vóór het bestuursvoorstel, waarmee dit is aangenomen. Wel wordt aan de
Vergadering toegezegd, dat het bestuur de ervaringen met deze kortere partijduur na de
competitie 2004/2005 zal evalueren.
2. Open deelname aan de achttallencompetitie:
De heer Sprangers licht bij het ingediende voorstel toe dat bij meerdere achttallen van een
vereniging vooraf voor het eerste achttal de namen moeten worden opgegeven. Tevens is de
oude invalregeling, maximaal 3 maal invallen in een hoger team, verder van toepassing. De

Vergadering komt met het voorstel om de laatste zin van voorstel 2 als volgt aan te passen:
Men mag bij slechts één vereniging voor een achttal per Klasse uitkomen. Rekening houdend
met deze toevoeging wordt het voorstel om de Brabantse achttallen competitie open te
stellen voor alle spelers, die lid zijn van een Brabantse vereniging met een grote meerderheid
van stemmen aangenomen door de Vergadering.
3. Een viertallencompetitie die losgekoppeld wordt van de achttallencompetitie:
Uit de Vergadering komt de suggestie om de competitie met uitsluitend viertallen, in plaats
van achttallen, te spelen. De voorzitter antwoordt hierop, dat dit punt wel in het bestuur aan
de orde geweest is, maar dat wij, nu de open deelname bij de achttallen een feit is, nog
tenminste één seizoen met achttallen willen spelen.
De Vergadering gaat akkoord met het instellen van een viertallencompetitie.
4. De Vergadering heeft er geen bezwaar tegen, dat er na de Najaarsvergadering geen
toestemming meer gegeven wordt voor uitstel of verplaatsing van wedstrijden. In een enkel
uitzonderingsgeval mag de wedstrijdleider anders beslissen.
Vervolgens komt de opmerking uit de Vergadering dat de competitie te snel wordt afgewerkt
waardoor te weinig aan publiciteit en promotie voor het dammen kan worden gedaan. Het
bestuur antwoordt dat de overvolle damkalender nauwelijks nog speelruimte toelaat.
11. Bestuursverkiezing
-De heer C. Pot wordt, met applaus, herkozen als penningmeester van de P.N.D.B.
-De heer M.C.M. de Wolf treedt af en stelt zich niet herkiesbaar. De voorzitter vindt het
jammer dat er met het vertrek van Martin wat jeugdig elan uit het bestuur van de P.N.D.B.
verdwijnt. Hij bedankt Martin hartelijk voor al het werk, dat hij voor de P.N.D.B. gedaan
heeft en overhandigt hem daarna mede namens de Vergadering een bloemetje en een envelop
met inhoud. De heer F. Teer is binnen het bestuur bereid gevonden om vanaf heden ook de
taak van Wedstrijdleider Persoonlijke Wedstrijden op zich te nemen. De vergadering bedankt
beide heren met applaus.
De voorzitter vermeldt nog maar eens dat er binnen het bestuur van de P.N.D.B. nog steeds
een vacature voor secretaris is.
12. Rondvraag en sluiting
De heer F. Reijkers (D.O.G.) vraagt of de lidmaatschapskaart van de overleden heer Leo
Damen kan worden behouden. De penningmeester antwoordt dat in geval van overlijden de
lidmaatschapskaart niet behoeft te worden teruggestuurd.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 12.30 uur.

