
Provinciale Noord-Brabantse Dambond 
 

Notulen van de Algemene Vergadering van de PNDB gehouden op 
20 mei 2006 in Boulevard Cafe te Tilburg 

 
Aanwezig zijn 14 van de 15 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),  
Niet vertegenwoordigd is de vereniging De Variant (Oudenbosch). 
 
Van het P.N.D.B. bestuur zijn aanwezig: Mevr. A. Betting, dhr. J. Daems, dhr. C. Pot 
en dhr. H. v.d. Veen.  
Afwezig zijn dhr. F.Teer en dhr. A. Sprangers. 
 
1) Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 10.00 en vraagt een minuut stilte om de op 5 februari 
2006 overleden heer Ton van den Elzen te gedenken. Dhr. Van den Elzen is 26 jaar lang 
voorzitter van de PNDB geweest. 
 
Jo Peeters verzoekt de vertegenwoordiger van iedere vereniging om na afloop van deze 
vergadering het Brabants Damnieuws mee te nemen. 
 
2) Huldiging voor geleverde prestaties. 
De voorzitter meldt dat de diploma’s voor de senioren zullen worden uitgereikt tijdens de 
najaarsvergadering maar die voor de jeugd nu. Vertegenwoordigers van de clubs waar deze 
jeugd speelt nemen de volgende diploma’s in ontvangst: 
Kampioen van Brabant bij de junioren   Karst van Keijzerswaard 
Kampioen van Brabant bij de pupillen   Thijs van den Broek 
Kampioen van Brabant bij de aspiranten   Joeri Hezemans 
Kampioen van Brabant bij de welpen   Sander van den Broek 
Kampioen van Brabant sneldammen bij junioren  Rik van Baak 
Kampioen van Brabant sneldammen bij de aspiranten Joeri Hezemans 
Kampioen van Brabant sneldammen bij de pupillen  Thijs van den Broek 
Kampioen van Brabant sneldammen bij de welpen  Sander van den Broek 
 
3) Ingekomen stukken. 
De voorzitter meldt dat er meerdere stukken zijn binnengekomen per mail die betrekking 
hebben op de competitiezaken. Deze stukken zullen worden behandeld onder punt 11. 
Heijmans-Excelsior verzoekt om bij de indeling van de Brabant-Cup uit te sluiten dat 2 teams 
van dezelfde club elkaar kunnen treffen in de 1e ronde zoals dat deze keer het geval was.   
Het voorstel van Heijmans-Excelsior wordt door de vergadering na stemming aangenomen. 
 
De voorzitter meldt, dat Frank Teer en Ton Sprangers zich hebben afgemeld voor deze 
vergadering. Door de afwezigheid van dhr. Sprangers is besloten om zijn aftreden als 
coördinator jeugdzaken uit te stellen tot de najaarsvergadering. 
 
4) Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de P.N.D.B. d.d. 28 mei 2005. 
Er zijn geen op - en /of aanmerkingen. De vergadering gaat akkoord met de notulen.  
 
5) Jaarverslag secretaris. 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd door de vergadering. 



 
6) Financieel verslag van de penningmeester en begroting voor het jaar 2006. 
Dhr. Pot licht het verslag kort mondeling toe. Er zijn vanuit de vergadering geen verdere 
vragen over het verslag. 
 
Tot slot van dit financieel punt doet het bestuur een voorstel om de boetes en cautiegelden 
af te schaffen. De voorzitter stelt voor om hierover te gaan stemmen en vraagt of er iemand 
op tegen is? 
 
Dhr. Van Vught (D’Amateurs) zegt dat normaliter afschaffingen op de agenda zouden 
moeten worden gezet. De voorzitter antwoordt dat dat klopt, maar dat dit om zulke kleine 
bedragen gaat dat het bestuur dacht dat niemand daar problemen mee zou hebben. 
Dhr. Pot verduidelijkt dat het gaat om boetes die nu nog officieel worden geheven bij het niet 
terugsturen van ledenkaarten en het niet aanwezig zijn op deze verplichte Jaarvergadering. 
De vergadering gaat na stemming akkoord met het afschaffen van deze boetes. 
 
Dhr. Abelshausen (De Schijf) benadrukt wel dat afschaffing niet zou mogen betekenen dat 
men niet komt opdagen. 
 
Dhr. Pot legt uit wat cautiegelden zijn (inschrijfgeld per team dat later bij deelname weer 
teruggestort wordt) en stelt voor om het bedrag wat hiervoor nog open staat (160 euro) te 
schenken aan de PNDB ter opvang van contributieverhogingen. 
Het voorstel wordt aangenomen na stemming en de cautiegelden worden dus afgeschaft. 
 
7) Verslag kascontrole commissie. 
Het verslag van de kascontrole commissie (Variant/S&A D.A.M) wordt voorgelezen namens 
dhr. Rompa en dhr. Finders die niet aanwezig zijn. Er zijn geen op- of aanmerkingen en de 
vergadering gaat akkoord. 
 
8) Benoeming nieuwe kascontrole commissie. 
De plaats van De Variant in de commissie wordt vanaf heden ingenomen door TDV. S&A 
D.A.M. blijft nog 2 jaar aan, De Schijf nog 1 jaar. 
 
9) Reiskostenvergoeding voor het bijwonen van de “verplichte” ALV. 
De voorzitter zegt dat er in het bestuur over gepraat is en dat naar aanleiding hiervan een 
indicatie van de kosten hiervoor is gemaakt. Bij een kilometervergoeding van 23 cent per 
kilometer en een afstand van clubgebouw naar Café Boulevard geeft dat een totaalbedrag 
van  264.09 Euro. Als de vergadering dat wil zou de P.N.D.B. tot een reiskostenvergoeding 
kunnen besluiten, maar het bestuur is hier geen voorstander van. 
De voorzitter zegt dat hij alle andere provinciale bonden gepolst heeft wat zij in deze doen. 
Het is gebleken, dat geen enkele provincie reiskosten vergoedt voor het bezoeken van de 
Jaarvergadering, maar dat zij ook geen boetes opleggen bij het niet aanwezig zijn. Als 
bestuur vinden we dat we net als in alle andere provincies de ”verplichte aanwezigheid” op 
de ALV moeten handhaven, maar dat de boete voor een eventuele afwezigheid moet worden 
afgeschaft. Voorstel van bestuur is dus geen reiskostenvergoeding en afschaffing van boete. 
Vraag voor stemming is: wie is voorstander voor een reiskostenvergoeding? 
3 stemmen voor/ 6 stemmen tegen/ 4 onthoudingen. 
 
Merendeel van stemmen is tegen reiskostenvergoeding en voor afschaffing van de boete, 
dus het voorstel van het bestuur wordt aangenomen. 
 
Dhr. Reijkers (BDO) stelt bij deze voor dan om de volgende ledenvergadering te houden bij 
BDO in Oss. 
De voorzitter stelt voor om over te gaan op een roulatiesysteem betreffende de plaats waar 
de vergadering gehouden wordt. Geïnteresseerde clubs kunnen zich melden bij dhr. Van der 



Veen of mevr. Betting als zij de vergadering willen organiseren. BDO Oss meldt zich bij deze 
voor de Jaarvergadering van 2007. 
Dhr. Dielen (S&A D.A.M.) merkt op, dat zo’n roulatiesysteem voor zijn vereniging dus wel 
onnodige reiskosten gaan veroorzaken. De voorzitter antwoordt, dat dit thans altijd het geval 
is voor veel andere verenigingen. 
 
10) Bondsraadzaken. 
Bij afwezigheid van dhr. Teer leest de voorzitter een schrijven voor van dhr. Teer die 
afgevaardigde is in de bondsraad. (zie stuk) 
Verder laat dhr. Teer melden dat er een enquête is opgesteld over de opzet van Provinciaal 
kampioenschap. Deze enquête is op te vragen bij dhr. Teer. 
Dhr. De Kort (Angarde Informatica) zegt dat inderdaad op dit moment Angarde met een 
verzwakt team speelt omdat de datum samenvalt met Brabants Kampioenschap. 
De voorzitter zegt dat er inderdaad in de toekomst hier naar gekeken moet worden. 
Dhr. Van Ballegooijen (Heijmans-Excelsior) vraagt wat de uiterste inleverdatum is?  
De enquête zal worden gesloten op 12 juli 2006 omdat dan het bestuur weer vergadert. 
Dhr. Dielen (S&A D.A.M.) vraagt of het niet beter is dat er per vereniging een voorstel wordt 
gedaan betreffende de opzet van het provinciaal kampioenschap? 
De voorzitter zegt dat het de bedoeling van het bestuur is dat er zoveel mogelijk input komt 
van individuele leden. 
Dhr van Ballegooijen (Heijmans-Excelsior) zegt dat het gaat om een persoonlijk 
kampioenschap en dat individuele meningen moeten tellen. 
 
11) Bestuursvoorstel voor nieuwe opzet Provinciale Competitie. 
De voorzitter stelt voor om dit punt in 2 punten onder te verdelen. A de enquête over het 
speeltempo, om vervolgens te gaan praten over B de opzet van de competitie. 
Er zijn in eerste instantie maar 5 verenigingen die gereageerd hebben op de enquête: 
D’amateurs, BDO, HSDV, RDS en De Schijf. Alsnog leveren ook TDV en De Schuivers de 
enquête in. Op de vraag of de bedenktijd zoals het nu is gehandhaafd moet worden is door 
deze verenigingen als volgt geantwoord. : TDV/ja, De Schijf/ja, BDO/nee , D’Amateurs/nee, 
HSDV/nee, RDS/ja, De Schuivers/ja 
Het bestuur is van mening dat we niet toe moeten naar een situatie waarbij de eindtijd van 
een wedstrijd niet vast staat. Uit het systeem wat het afgelopen seizoen is gespeeld kan men 
concluderen dat dit geen calamiteiten heeft opgeleverd. De voorzitter zegt dat het lijkt alsof 
het probleem ligt bij de manier van spelen na de 50 zetten in 1 en een half uur. Het bestuur 
wil dus een handhaving van de vaste eindtijd en heeft vorig jaar voorgesteld om op deze 
vergadering hierover opnieuw te stemmen. 
Dhr. Van den Hoek stelt voor om per direct de stemming te houden over de vraag of het 
huidige speeltempo gecontinueerd moet worden? 
Er zijn 15 stemmen voor 5 tegen en 1 onthouding.  
Conclusie: Het huidige speeltempo blijft gehandhaafd. 
 
Dhr. Van Vught (D’Amateurs) zegt dat hij vindt dat de enquête geen nut heeft gehad want er 
is nu besloten zonder dat de argumenten van het “nee” van D’Amateurs aan bod zijn 
geweest. 
 
Dhr van Ballegooijen (Heijmans-Excelsior) zegt dat er nauwelijks is gereageerd op de 
enquête maar dat we inderdaad niet de argumenten hebben gehoord van de “nee”- 
stemmers. 
 
Dhr. Hellings (PSV) heeft bezwaar om hierover verder te discussiëren. Er is immers zojuist 
gestemd. 
 
Dhr. Van Vught (D’Amateurs) zegt nogmaals een probleem te hebben met de manier waarop 
het bestuur het voorstel van D’Amateurs negeert. 



 
Dhr. van Erp (RDS) zegt dat er inderdaad vorig jaar besloten is om na een jaar opnieuw een 
stemming te houden en die is zojuist gedaan met een akkoord voor handhaving. 
 
Wat betreft de opzet van de competitie zijn er door De Schuivers, HSDV en dhr. Van 
Outheusden voorstellen ingestuurd. Vanuit deze voorstellen wil de voorzitter de bespreking 
over de opzet behandelen via de volgende punten 
 
Dhr. Van Vught (d’Amateurs) zegt dat er ook een voorstel is om een commissie hiervoor in te 
stellen, zodat het nu niet besproken hoeft te worden. De voorzitter zegt dat een commissie 
waarschijnlijk niet met nieuwe dingen zal komen. 
 
Dhr. Arts (De Schuivers) zegt dat het misschien wel een idee is om een commissie in te 
stellen, die de details kan gaan uitwerken. 
 
1) Wat willen we, 4-, 6- of 8-tallen? 
Alle verenigingen wordt mondeling gevraagd waar de voorkeur naar uitgaat. 
Angarde - blanco 
D’Amateurs - 6- of 8-tallen 
S&A  - 4-tallen 
DOG  - 4-tallen 
EAD  - blanco 
HED  - geen mening 
HSDV  - 4-tallen 
PSV  - 8-tallen 
RDS  - 4- a 6-tallen 
De Schijf - 4-tallen 
Schuivers - Hoofdklasse 6-tallen, Eerste Klasse 4-tallen 
TDV  - 4-tallen 
DC Oisterwijk - 6-tallen 
 
De meeste voorkeur lijkt dus uit te gaan voor een 4- en/of een 6-tal. Na stemming gaat men 
akkoord met een Hoofdklasse met 6-tallen en een Eerste Klasse met 4-tallen. 
 
2) Wel of niet ratinggrenzen ( wie hoort in welke klasse) 
Over de vraag wie voor ratinggrenzen is wordt als volgt gestemd 
11 voor 
4 tegen 
3 onthoudingen 
Er wordt besloten ratinggrenzen te bepalen. 
 
3) Ratinggrens op basis van gemiddelde rating of op basis van hoogste rating van de beste 

speler van team 
Bij een ratinggrens op basis van een gemiddelde moet er van tevoren een teamopgave 
worden ingesteld.  
 
Na stemming blijkt dat: 
8 stemmen voor een ratinggrens op basis van hoogste rating van teamlid 
6 stemmen voor een gemiddelde  
5 onthoudingen 
 
Er wordt besloten voor een ratinggrens op basis van hoogste rating waarop vervolgens wordt 
gestemd over een dispensatieregeling voor max. 1 speler per team met een hogere rating 
(uitzonderingen kunnen dus gemaakt worden). Dispensatie moet wel worden aangevraagd. 
19 stemmen zijn voor het instellen van een dispensatieregeling. 



 
Dhr. Van den Hoek (TDV) stelt voor om inderdaad een commissie in te stellen die onder 
andere de details over wel of niet een enkele of dubbele ronde te spelen kan bekijken. En die 
ook kan kijken naar het misschien instellen van play-offs. 
De voorzitter vindt dit akkoord. De commissie gaat geleid worden door dhr. Daems en een 
ieder die interesse heeft om zitting te nemen in deze commissie kan zich na afloop van de 
vergadering bij dhr. Daems melden. 
 
12) PNDB site. 
Er zijn maar weinig reacties gekomen op de enquête over de PNDB site. Uit de 2 reacties 
van BDO en RDS kan geconcludeerd worden dat er maar weinig mensen zijn die de site 
bekijken. 
De voorzitter hoopt dat er in de toekomst meer door de leden naar de site gekeken wordt en 
dat er vooralsnog niks aan veranderd hoeft worden. 
 
13) Bestuursverkiezing. 
De voorzitter dhr. Van der Veen is aftredend en herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord 
met het aanblijven van dhr. Van der Veen als voorzitter van de P.N.D.B. 
Dhr. Sprangers is ook aftredend en niet herkiesbaar. Bij de najaarsvergadering zal dhr. 
Sprangers afscheid nemen en tot die tijd neemt hij zijn functie nog waar. 
 
14) Rondvraag. 
-Dhr. Peeters vraag hoe het nu in de toekomst gaat met de boetes bij het niet komen 
opdagen van teams in de competitie. Deze boetes blijven gewoon bestaan. 
En ten tweede vraagt dhr. Peeters zich af waarom er in de Brabant Cup niet wordt gespeeld 
om de 3e en 4e plek. Dit wordt gedaan omdat normaliter er geen rechten aan verbonden zijn 
die wel gelden voor de 1e en 2e plek. 
 
-Dhr. Van Ballegooijen meldt dat op 5 maart 2006 oud-lid Jan Craanen is overleden. Dhr. 
Craanen is 4x Brabants kampioen geweest en heeft 2x het Nederlands kampioenschap 
gespeeld. 
 
-Dhr. Bax deelt aan iedereen een brief uit over de komende poging om het  wereldrecord 
simultaan te gaan verbreken op 2 september 2006, met het verzoek deze brief aan alle leden 
binnen de vereniging uit te delen.  
 
- Dhr. Van Outheusden vraagt of er nog gekeken wordt naar het door hem ingestuurde 
voorstel? 
De voorzitter zegt dat deze meegenomen moet worden door de straks te vormen commissie. 
 
-Dhr. Reijkers zegt dat hij vindt dat de 4-tallen competitie niet gebagatelliseerd mag worden 
en dus niet in de volgende competitie 1e klasse genoemd mag worden.  
 
15) Sluiting. 
De voorzitter sluit om 12.40 uur de vergadering, bedankt voor de inbreng en wenst een ieder 
een goede vakantie toe. 
 


	Afwezig zijn dhr. F.Teer en dhr. A. Sprangers.

