NOTULEN
van de Algemene Ledenvergadering
gehouden op 2 juni 2007 in het clubgebouw van B.D.O. te Oss.

Aanwezig zijn 13 verenigingen
Angarde Informatica, D'Amateurs, B.D.O., O.S.D.O./DAM, D.O.G., E.A.D, H.S.D.V.,
DC Oisterwijk, P.S.V.-Dammen, R.D.S., De Schijf, De Schuivers, T.D.V.
Niet aanwezig zijn 2 verenigingen Heijmans Excelsior en De Variant; De Variant heeft zich
afgemeld.
1. Opening
De voorzitter, Harm v.d.Veen opent, hoewel nog niet iedere vereniging aanwezig is, de
vergadering om 10 uur en heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen:
- De bestuursleden Alexandra Betting en Frank Teer zijn verhinderd voor deze vergadering.
- Het beoogde bestuurslid Cor Kuystermans zit al achter de bestuurstafel.
De voorzitter vraagt een moment stilte om de damvrienden die onlangs zijn overleden te
herdenken: Theo Albers van O.S.D.O./DAM, Ton van den Hurk van De Schuivers en Karel
van Elderen, de voorzitter van R.D.S.
2. Huldiging voor geleverde prestaties
De kampioenen in de diverse categorieën worden gefeliciteerd en krijgen een diploma
uitgereikt.
De jeugdkampioenen zullen op de Najaarsvergadering worden gehuldigd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
De secretaris, Peter Arts, leest het ingekomen bericht voor van De Variant, waarin aandacht
wordt gevraagd voor het aanstaande VOS-toernooi.
Alle overige binnengekomen correspondentie is al bekend bij de verenigingen.
De heer Theo v.d. Hoek (T.D.V.) vraagt aandacht voor de geplande activiteiten t.g.v. de
jubileumviering van de Universiteit van Tilburg, waarbij Ton Sijbrands zijn eigen record
blind-simultaan zal proberen te verbeteren. Deelnemers, het liefst minimaal 1 van elke
vereniging, kunnen zich voor deze simultaan aanmelden.
De voorzitter meldt, dat de Jo Peeters binnenkort 50 jaar getrouwd is en brengt aan Jo en zijn
vrouw felicitaties over namens de Vergadering.
4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2006
Er komen geen op- of aanmerkingen op de notulen, waarna deze onder dankzegging aan de
notuliste worden goedgekeurd.

5. Jaarverslag van de secretaris
Het verslag is al aan alle verenigingen verstuurd en geeft geen aanleiding tot aanmerkingen.
6. Financieel verslag 2006 en begroting 2007
De penningmeester, Cees Pot, licht het financiële verslag over het kalenderjaar 2006 toe, dat
is afgesloten met een negatief saldo.
De begroting voor 2007 laat eveneens een negatief saldo zien.
Beide zijn grotendeels te wijten aan onvoorziene en éénmalige kostenposten.
Op de vraag uit de Vergadering of dit geen reden tot ongerustheid is, antwoordt de voorzitter
dat de ruim 2.000 euro reserve op dit moment nog voldoende financiële armslag is. Wel
kondigt hij al vast aan, dat de contributie voor 2008 vrijwel zeker omhoog zal gaan.
Er komen geen verdere opmerkingen, waarna de penningmeester voor zijn werk door de
voorzitter wordt bedankt.
7. Verslag Kascontrole-Commissie
De kas is gecontroleerd door Simon Rompa (O.S.D.O./DAM) en Toon Aarts (T.D.V.).
Simon Rompa brengt verslag uit over de controle en geeft aan, dat de administratie in orde
werd bevonden. Hij verzoekt daarop de vergadering de penningmeester, in casu het gehele
bestuur van de P.N.D.B., te dechargeren van het gevoerde financiële beleid over 2006. Dit
wordt met applaus gehonoreerd.
8. Benoeming nieuwe Kascontrole-Commissie
De Schijf treedt na 3 jaar af en wordt door de voorzitter voor de werkzaamheden bedankt.
DC Oisterwijk wordt als nieuw lid benoemd en zal samen met O.S.D.O./DAM (nog 1 jaar) en
T.D.V. (nog 2 jaar) de Kascontrole-Commissie vormen.
9. Bondsraadzaken.
De PNDB-vertegenwoordiger in de Bondsraad, de heer Frank Teer, is niet aanwezig maar
heeft wel een verslag gemaakt, waarvan de meest relevante zaken door de voorzitter aan de
Vergadering worden gemeld.
-Het verzoek van de PNDB om een eind te maken aan de dubbele contributiebetaling door
leden van meerdere verenigingen staat op de agenda van de Bondsraad.
-De introductie van het electronische dambord, waardoor partijen gemakkelijk te volgen zijn.
-De toekenning van de Promotieprijs aan Anton van Berkel.
-Van de Brabantse dammers zullen Frank Teer (namens PNDB) en de Theo v.d. Hoek
(namens correspondentie-dammers) zitting nemen in de Bondsraad.
10. Bestuursvoorstellen
A. Brabants Damnieuws
De voorzitter licht de situatie rond het Brabants Damnieuws toe. Het is duidelijk dat de
samenstelling en verspreiding van Brabants Damnieuws in de bekende vorm niet meer is vol
te houden.
Hij bedankt Jo Peeters, die het blad 25 jaar lang geheel heeft verzorgd, voor zijn unieke
werkzaamheden met een bos bloemen.
Een stemming geeft aan dat vrijwel iedereen het Brabants Damnieuws wil behouden, waarna
de voorzitter een appèl doet op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het voortbestaan

van het Brabants Damnieuws. Hierbij wordt door het bestuur gestreefd naar een volledig
digitale uitgave, hetgeen een aanzienlijke kostenbesparing betekent.
Het bestuur is er zich van bewust dat niet iedereen toegang heeft tot internet. Het blijft
mogelijk om tegen betaling een gedrukt exemplaar van Brabants Damnieuws te verkrijgen.
Peter Arts is bereid om het Brabants Damnieuws voortaan digitaal samen te stellen maar wil
hierbij wel graag medewerkers voor het aanleveren van copy, bijvoorbeeld voor
Bondswedstrijden, Persoonlijke wedstrijden, Partijstanden, Damkalender.
De voorzitter vraagt de verenigingen na te denken over kandidaten die als correspondent
willen fungeren.
Het is de bedoeling dat de verenigingen telkens de digitale versies toegezonden krijgen die
tevens op de PNDB-website worden gepubliceerd.
De geraamde kostenbesparing door de digitale verspreiding zal in 2007 terugvloeien naar de
verenigingen, middels een terugbetaling van € 2,50 per lid op de volgende contributienota.
Met dit geld kunnen verenigingen eventueel gedrukte exemplaren bestellen.
De voorzitter herhaalt de oproep aan de verenigingen om Peter Arts te helpen het Brabants
Damnieuws te laten voortbestaan, in de eerste plaats in digitale vorm, met indien mogelijk een
gedrukt (inkijk)-exemplaar per vereniging.
Hierop meldt de heer L. Ector zich aan om mee te werken.
De heer H. v.d. Heijden (B.D.O.) vraagt aandacht van het bestuur voor de geluiden dat het
niet meer verspreiden van het Brabants Damnieuws leden kan kosten omdat deze uitgave voor
menigeen de enige binding met de PNDB vormt.
De voorzitter antwoordt dat het in de bestaande vorm blijven voortbestaan van het blad de
leden een aanzienlijke contributieverhoging zal gaan kosten, vooropgesteld dat er mensen
bereid worden gevonden dit werk op zich te nemen.
De heer M. van Erp (R.D.S.) vindt dat er veel dubbele informatie in Brabants Damnieuws
staat. Hij stelt voor het aantal exemplaren terug te brengen tot 1 of 2 per jaar aangevuld met
regelmatige nieuwsflitsen.
De secretaris Peter Arts antwoordt dat het nuttig is om Brabants Damnieuws als naslagwerk
toch wel zo'n 3 à 4 keer per jaar te laten verschijnen. Door de dubbele informatie, zoals
incomplete standen eruit te laten, kan het volume inderdaad behoorlijk gereduceerd worden.
De heer J. Abelshausen (De Schijf) vraagt naar de mogelijkheid om adverteerders te werven
voor de internet publicatie.
Op dit moment zijn er geen adverteerders meer, maar het bestuur zal hierover nadenken.
De heer Th. v.d. Hoek (T.D.V.) stelt voor om de verenigingen tijd te geven om over zowel
vorm als inhoud van het Brabants Damnieuws na te denken en hierop in een volgende
vergadering terug te komen.
De voorzitter licht het bestuursvoorstel toe om de vereniging dit jaar een korting te geven van
€ 2,50 per lid vanwege het niet meer uitbrengen van ingebonden gedrukte exemplaren,
waarbij tegen betaling nog wel een gedrukt exemplaar kan worden verkregen.
Dit voorstel wordt in stemming gebracht waarbij de grote meerderheid voor stemt.

De voorzitter stelt dat alle ideeën over een nieuwe formule in het bestuur zullen worden
besproken, waarmee hij de discussie over het Brabants Damnieuws afsluit.
B. Provinciale competitie:
De competitieleider Jasper Daems leest het verslag voor over de competitie 2006/2007 zoals
dat ook aan de verenigingen is gestuurd, met een aanvulling over de Brabant Cup.
Peter Arts geeft een samenvatting van de uitslagen van de enquete die eveneens al aan de
verenigingen zijn doorgemaild.
Hieruit blijkt dat men over het algemeen tevreden is over het verloop van de competitie.
Wat betreft de speeltijd valt op te merken dat een aantal verenigingen een kwartier voor het
uitspelen van de partij te kort vinden.
Tevens vinden sommige clubs dat gezien het aantal teams een volledige competitie gespeeld
had kunnen worden.
Ook vinden sommigen het aantal bondswedstrijden wel veel.
Omdat er uit de Vergadering verder geen echte bezwaren tegen het bestaande competitiesysteem komen, stelt de voorzitter voor om de volgende competite volgens het bestaande
systeem te spelen.
Theo v.d. Hoek vraagt het bestuur erover te willen nadenken of bij weinig deelnemende teams
in de Hoofdklasse wellicht met viertallen gespeeld kan worden..
De voorzitter vraagt de verenigingen om hun teams voor juli op te geven.
Jasper Daems meldt nog dat de Competitie-Commissie zal blijven voortbestaan. Een
samenstelling van 3 personen, Jasper met 2 leden vanuit de verenigingen is voldoende.
Kandidaten kunnen zich altijd bij het bestuur melden.
11. Bestuursverkiezing
Cees Pot (penningmeester) en Jasper Daems (coördinator teamwedstrijden) zijn
aftredend en beiden herkiesbaar. Ze worden door de Vergadering met applaus
herkozen voor een periode van drie jaar.
Cor Kuystermans wordt gekozen tot bestuurslid van de PNDB; hij zal zich vooral bezig
houden met jeugdactiviteiten.
12. Rondvraag en sluiting
Er komen geen vragen of opmerkingen uit de Vergadering.
De voorzitter zou graag de locatie voor het houden van deze Algemene Ledenvergadering
onder de verenigingen laten rouleren. Kandidaten voor de vergadering van 2008 kunnen zich
bij het bestuur opgeven.
De voorzitter meldt dat de Najaarsvergadering zal worden gehouden op 1 september 2007 in
Tilburg en sluit de vergadering om 11.50 uur.

