Provinciale Noord-Brabantse Dambond
Notulen van de Algemene Vergadering van de PNDB gehouden op
28 mei in Boulevard Cafe te Tilburg

Aanwezig zijn 15 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 Oisterwijk,
P.S.V.-Dammen (Eindhoven), R.D.S. (Sint-Oedenrode), De Schijf (Roosendaal),
De Schuivers (Bakel), T.D.V. (Tilburg), De Variant (Oudenbosch),
Niet vertegenwoordigd zijn de verenigingen J.E.E.P. (Vught),
De Kroonschijf (Klundert) en D.C. Mensfort (Eindhoven) die zich schriftelijk had
afgemeld.
Van het P.N.D.B. bestuur zijn aanwezig: Mevr. A. Betting, dhr. C. Pot, dhr. A.
Sprangers en dhr. H. v.d. Veen.
Afwezig is dhr. F.Teer.

1)

Opening

Om 10.00 opent de voorzitter de heer H. v.d. Veen de vergadering en heet alle
aanwezigen van harte welkom.
De voorzitter staat stil bij de afwezigheid van dhr. J. Peeters die onlangs een
herseninfarct heeft gehad en per direct zijn werkzaamheden voor de P.N.D.B. heeft
stopgezet. Dit heeft natuurlijk consequenties voor de uitgave van het Brabants
Damnieuws waarover het bestuur zich nog zal moeten beraden. Hierbij zal gekeken
worden of het mogelijk is om nog maar 1 a 2 uitgaven per jaar uit te geven. Dit zal
zeker als punt terug komen op de najaarsvergadering van dit jaar.

2)

Huldigingen

De voorzitter reikt diploma’s uit aan de kampioenen van het seizoen 2204/2005:
Frans Bax van T.D.V. neemt die in ontvangst voor de behaalde resultaten van
Sander van de Broek, Thijs van de Broek en Michiel Rusch bij de pupillen en welpen.
Bij de aspiranten ontvangt Angarde Informatica een diploma voor het kampioenschap
van Joeri Hezemans.
Verder zijn er diploma’s behaald bij de provinciale sneldamkampioenschappen door
A. van Berkel in de hoofdklasse, M. Madou in eerste klasse en E. Korsten in de
tweede klasse.
En tot slot voor de behaalde 1e plaats in de Brabantse 8- tallen kampioenschap
Hoofdklasse door T.D.V. en de 1e plaats in de 1e klasse door S&A /D.A.M.

3)

Ingekomen stukken en mededelingen.

- Namens D.C. Mensfort heeft Dhr v.d. Gaag zich schriftelijk afgemeld voor deze
vergadering. D.C. Mensfort krijgt hier voor een boete in rekening gebracht van 25
euro.
- B.D.O. heeft schriftelijk vragen gesteld over de ongelijkheid aan stemrecht binnen
de vergadering. De voorzitter geeft hierop de volgende toelichting: “ Het bestuur was
van mening dat het onredelijk was dat voorheen elk PNDB lid stemrecht had. Daar is
dus inderdaad in geschoven met als resultaat dat grote clubs percentueel minder
stemrecht hadden als voorheen. En dat ieder lid van het bestuur individueel 1 stem
heeft. Zo is deze verandering vorig jaar vastgesteld in het Huishoudelijk regelement.
Dhr. Bax merkt op niet eens te zijn met de ideeën van B.D.O over dat er sprake is
van ongelijkheid. Grote clubs hebben juist in verhouding minder stemrecht gekregen
volgens hem. Maar allicht dat er over gestemd moet worden???
Stemmen blijkt niet nodig nadat B.D.O aangeeft het nu toch meer te begrijpen en
andere verenigingen ook akkoord lijken te zijn met het reglement zoals het vorig jaar
is vastgesteld.
- H.S.D.V doet een aanvraag om de afschaf van de reiskostenomslag in persoonlijk
kampioenschap Brabant te herzien.
De voorzitter licht toe dat voorheen de regeling was dat de reiskosten voor 1/3 deel
werd betaald door de PNDB 1/3 deel door de deelnemer en 1/3 deel door de
vereniging. Dit bleek een zeer ingewikkelde constructie en in het kader van de
bezuinigingen, is er vorig jaar voorgesteld om over te gaan op staffelconstructie
waarbij de deelnemers die tussen de 0-50 km reizen, 20 euro moeten betalen, bij 50100 km niks hoefden te betalen en zij die meer dan 100 km reisden 20 euro zouden
krijgen betaald (op basis van enkele reis).
Het bestuur zal de bekostiging van de reiskosten in heroverweging nemen. En
vervolgens wordt bij meerderheid van stemmen bepaald dat dit punt terug moet
komen als agendapunt in de najaarsvergadering, alwaar er een officiele stemming
zal plaatsvinden over het nieuwe voorstel van het bestuur betreffende de
reiskostenvergoedingen.
-Voorts zijn er voorstellen binnengekomen over de speeltijd en spelersratings in de
brabantse teamwedstrijden. Dit zal behandeld worden bij punt 10 bestuursbeleid.

4)

Notulen v/d Algemene Leden Vergadering van de P.N.D.B. d.d. 5 juni 2004

Dhr. Reijkers geeft aan dat bij punt 12 staat dat hij bij D.O.G. zou spelen en dat dat
natuurlijk B.D.O. moet zijn. Dit zal worden aangepast.

5)

Jaarverslag van de secretaris over het 83e bondsjaar van de P.N.D.B.

Er komen geen op- en /of aanmerkingen op het verslag.

6)

Financieel verslag van de penningmeester over 2004

De penningmeester geeft aan dat na het verzenden van de nota’s naar alle
verenigingen blijkt dat de KNDB de contributie toch nog met 4 euro omhoog heeft
gegooid met terugwerkende kracht. Dat houdt in dat de nota toch ietsje hoger is als
wat in het verslag staat vermeld.
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.

7)

Verslag kascontrole commissie

De commissie meldt dat de boeken gecontroleerd zijn, en dat alles in orde is.

8)

Benoeming nieuw kascontrole-commissie

Als vervanger voor D.O.G. wordt S&A Dam aangesteld als nieuw lid van de
kascontrole-commissie die verder bestaat uit De Schijf (nog 2 jaar) en De Variant nog
1 jaar).

9)

Bondsraadzaken

Dhr. Teer (afgevaardigde in de bondsraad) heeft te kennen gegeven dat er niks te
melden is vanuit de bondsraad.
De voorzitter geeft wel aan dat er melding wordt gedaan in de bondsraad dat er
vanuit de P.N.D.B. de zorg bestaat dat de voortdurende contributieverhoging
mogelijk tot ledenverlies zal leiden.

10) Bestuursbeleid
De voorzitter komt met het voorstel voor afschaf van de najaarsvergadering.
-Dhr. F. Reijkers (B.D.O.) vindt 2x per jaar al soms te weinig.
Bij stemming over afschaf wordt er 7 voor en 6 tegen gestemd dit is een te miniem
verschil om er al een definitief besluit over te nemen.
Bestuur zal met een voorstel hierover komen in najaarsvergadering. Vooralsnog
wordt 2x per jaar nog een vergadering aangehouden.

Terugkomend op wat al bij de ingekomen stukken en mededelingen aan de orde is
geweest wordt nu verder ingegaan op de voorstellen aangaande de teamwedstrijden.
De voorzitter concludeert dat na dit seizoen is gebleken dat het een groot voordeel is
dat partijen niet meer tot diep in de nacht duren. Maar dat er ondanks dit voordeel
toch knelpunten zijn gesignaleerd door sommige verenigingen. De voorzitter geeft de
vergadering de gelegenheid op- en/of aanmerkingen te maken over het nieuwe
voorstel dat er ligt vanuit het bestuur. Als eerste komt aan bod de speeltijd.
-Dhr. Rovers ( D’ Amateurs) heeft problemen met het gestelde limiet van 30 minuten
voor het afhandelen van de wedstrijd.
-Dhr Bax ( T.D.V.) vindt het nieuwe voorstel zeker geen verbetering ten opzichte van
het huidige systeem.
-Dhr. Hellings (P.S.V.) is positief over afgelopen seizoen en vindt het nieuwe systeem
een verbetering.
De voorzitter reageert dat tijd meespeelt in een partij en dat daar weinig verandering
in komt hoeveel tijd er ook gegeven wordt.
-Dhr. Grubben ( H.S.D.V.) merkt op dat er ook een voorstel ligt vanuit H.S.D.V.
waarin een voorstel ligt voor 50 zetten in 1,5 uur en 0,5 uur voor de rest.
Het knelpunt lijkt te liggen in de vraag of de bedenktijd verlengd moet worden of dat
de eindtijd 23.30 (maximale bedenktijd 3 en half uur) gehandhaafd moet blijven.
De voorzitter besluit om hierover de te stemmen. Op de vraag of de eindtijd om 23.30
gesteld moet worden is er met 12 voor en 8 tegen gestemd.
Natuurlijk blijft het voor de verenigingen mogelijk om eerder te beginnen.
Met het uitganspunt van maximaal 3 en half uur bedenktijd vloeit vervolgens de
vraag hoe deze 3 en half uur in te delen. Overwogen kan worden om helemaal geen
tijdscontrole meer te hanteren ( dus 1 ¾ uur bedenktijd per persoon) Of een
tijdscontrole met een afspeeltijd van bijvoorbeeld 15 minuten ( huidig systeem) of 30
minuten ( nieuw voorstel)
De voorzitter besluit wederom te stemmen over de vraag wie voor het continueren
van het huidige systeem is. Waarop de meerderheid stemt voor continuering van het
huidige systeem. Besloten wordt om door te gaan met het systeem zoals het
afgelopen seizoen is gehanteerd
Wat betreft de notatieplicht in de eindfase wordt vanuit de P.N.D.B. geen verplichting
tot notatie opgelegd waarbij de voorzitter wel aangeeft dat het, als bewijsvoering voor
de verplichte aantal zetten, wel slim is om te doen
Als laatste wordt er nog gestemd over het hoe om te gaan met tijdscontrole, waarbij
met meerderheid is aangenomen om de klok stil te zetten bij claim.
De aanbeveling zoals gesteld in het voorstel van het bestuur over het benoemen van
arbiter wordt door de vergadering zonder aanmerking overgenomen. De
thuisspelende vereniging benoemt een arbiter, die aan het begin van de wedstrijd
bekend wordt gemaakt. Het mag een speler zijn, die ook meedoet. In het geval hij
zelf betrokken is, wordt door hem ter plekke een waarnemend arbiter aangesteld
De voorzitter gaat in op de kanttekeningen die geplaatst zijn bij het opstellen van
spelers met hoge rating in de teamwedstrijden. Dhr Sprangers geeft als voorstel om
wat betreft de 8-tallen hier niets in te doen maar wat betreft de 4-tallen gedacht kan
worden over bijvoorbeeld een maximale rating van 1100. Besloten wordt om het
systeem zoals het nu is te handhaven waarbij vooraf wel gemeld moet worden welke
spelers boven de 1100 op het toneel worden gebracht.

11) Bestuursverkiezing
Mevr. A. Betting wordt na haar aftreden dit jaar opnieuw gekozen tot secretaris van
de P.N.D.B.
Dhr. F. Teer ook aftredend dit jaar wordt ook opnieuw benoemd.
Dhr. J. Daems wordt voorgesteld aan de vergadering als extra lid van het bestuur
waarin hij de coordinatie van de teamwedstrijden zal overnemen van Dhr. Sprangers
die zich uitsluitend gaat bezighouden met jeugdzaken. De vergadering gaat akkoord
met de benoeming van Dhr. Daems als coordinator teamwedstrijden bij de P.N.D.B.

12)

Rondvraag

-Dhr. v.d. Broek (Heijmans Excelsior) vraagt of het een optie is om af te stappen van
de willekeurig loting in de Brabantcup, omdat het nu mogelijk is om meteen in de
eerste ronde een sterke tegenstander te krijgen waarbij kanshebbers op de titel
meteen al uitgeschakeld worden.
Hierop antwoordt de voorzitter dat het juist wel zijn charmes heeft deze willekeur aan
loting en elke club kan meedoen voor de titel.
-Dhr. Rovers ( D’Amateurs) meldt dat hij teleurgesteld is over de genomen besluiten
van de vergadering betreffende de wedstrijdregeling in de teamwedstrijden.
-Dhr. Sprangers meldt dat er een verkorte kadercursus is opgesteld over hoe men
een schooldamtoernooi op kan zetten. Wie interesse heeft kan informatie opvragen
bij Dhr. Sprangers
-Dhr. Reijkers (B.D.O.) wil graag peilen wat de contributie is binnen andere
verenigingen omdat het bij B.D.O nu 80 euro is geworden. De contributie bij andere
verenigingen zijn nogal uiteenlopend maar er wordt een mogelijkheid voorgesteld om
door bijvoorbeeld sponsoring de contributieverhogingen te compenseren.
-Dhr. F. v/d Broek (T.D.V.) vraagt of het geen idee is om advertenties te plaatsen op
de site van de P.N.D.B. Waarop de voorzitter antwoord dat juist is gekozen voor het
niet plaatsen van advertenties en zo de site advertentievrij te houden.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om
12.20 uur.

