Concept Notulen Jaarvergadering PNDB Zaterdag 29 mei 2010
De vergadering werd gehouden te Sint-Oedenrode, te Dommelzicht - Dommelstraat 18.
Aanwezig PNDB-bestuur:
P. Arts, A.Betting, P. vd Broek, J.Daems, C. Kuijstermans, C. Pot, en H. vd Veen
Verenigingen:
A.Van Zandvoort d’Amateurs, G. Hendricks BDO, H. vd Heijden BDO, T. Sprangers OSDO/DAM,
A. Bloks D.O.G, J. Peeters E.A.D, H.P. Kolk Heijmans Exelsior, L. Janssen H.S.D.V,
P. Hellings PSV, M. van Erp R.D.S, M. van Berlo De Schuivers, T. vd Hoek TDV
Afwezig: DC Oisterwijk, De Schijf, De Variant, Micone
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor de overleden
dammers die lid waren van de PNDB: Ad van Tilborg (TDV/Micone),
Ton van den Meerendonk (Heijmans Excelsior), Cor Clevis (EAD Asten),
Theo de Veer (Heijmans Excelsior) en Jan van der Heijden (De Variant).
2. Huldiging voor geleverde prestaties
Teamwedstrijden 2009-2010:
Kampioen Hoofdklasse: T.D.V. 1
Kampioen Eerste Klasse: d'Amateurs 1
Individuele wedstrijden 2009-2010
Regulier:
Algeheel kampioen:
Frank Teer (Heijmans Excelsior)
Categorie tot 1100: René van Oosterhout (Heijmans Excelsior)
Categorie tot 900: Simon Rompa (OSDO DAM Dongen)
Categorie tot 800: Wim van Geloven (T.D.V.)
Sneldammen:
Categorie A: Anton van Berkel (T.D.V.)
Categorie B: Wil Maas (Micone)
Categorie C: Lei Janssen (H.S.D.V.)
Jeugd teams
Clubteams Pupillen (2009) Osdo/DAM
Clubteams Welpen (2009) Osdo/DAM
Jeugd regulier Jeugd sneldammen
Junioren Thijs van den Broek TDV Thijs van den Broek TDV
Aspiranten Thijs van den Broek TDV Sander van den Broek TDV
Pupillen Bart van Zon OSDO/DAM Lijie Hu OSDO/DAM
Welpen Koen Verharen OSDO/DAM Koen Verharen OSDO/DAM
Meisjes Kimberley Huijskens
Basisscholen pupillen Achterberg Dongen
Basisscholen welpen Mariaschool Lieshout
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Arno Bloks heeft een voorstel ingediend over het spelen in de Brabantse Hoofdklasse met viertallen.
Dit voorstel zal bij de bestuursvoorstellen aan de orde komen.
Frans Bax was afgelopen jaar 50 jaar lid van TDV en heeft een Bondsspeld van de KNDB gekregen.
De PNDB feliciteert Frans Bax met deze onderscheiding.
Er heeft een jeugdcongres plaatsgevonden in Rosmalen. Een samenvatting daarvan zal later worden
rondgestuurd aan geïnteresseerden binnen de PNDB.
4. Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de P.N.D.B. d.d. 30 mei 2009
(deze notulen staan op de site: www.pndb.nl en zijn gepubliceerd in het “Brabants Damnieuws” van
juni 2009, pagina’s 40 t/m 45). 1 opmerking is aangepast.

5. Jaarverslag van de secretaris over 2009 (88e bondsjaar van de P.N.D.B.)
Het jaarverslag van de secretaris is rondgestuurd aan alle verenigingen en zal worden opgenomen in
het Brabants Damnieuws.
6. Financieel verslag van de penningmeester over 2009 en de begroting voor het jaar 2010.
Cees Pot licht voor de laatste keer het verslag toe. Er zijn weinig bijzonderheden te melden. Alle
posten zijn weinig veranderd ten opzichte van voorgaand jaar. Cees heeft een begroting op basis van
contributieverhoging van 2 euro gemaakt. Toen waren de cijfers van de KNDB nog niet bekend. Later
bleek deze verhoging uit te komen op 5 euro.
7. Bondscontributie
Er moet een contributieverhoging plaatsvinden. De verhoging naar 35 euro is eenmalig waarschijnlijk.
Theo van den Hoek stelt voor om dan maar eenmalig in te teren en de helft van de verhoging door te
berekenen (helft van van 5 euro). De post persoonlijke wedstrijden zal namelijk verminderen gezien
de open inschrijving in de Halve Finale van Nederland van persoonlijke wedstrijden. Voorstel van
bestuur was in eerste instantie geneigd KNDB te volgen. Maar met de toelichting van Theo is nu het
voorstel om per 1 juli van 38 Euro naar 44 Euro te verhogen voor senioren en van 24 naar 28 Euro
voor de jeugd (dus niet met terugwerkende kracht vanaf 1 januari). Dit moet de leden voorgesteld
worden. Iedereen is het mee eens want er zijn geen tegengeluiden. Er zal door het bestuur een
nieuwe begroting worden gemaakt.
Ton Sprangers heeft een vraag betreffende de specificatie. Cees zegt dat dit te maken heeft met
kosten van Brabants Damnieuws, waarbij sinds dit jaar geen restitutie heeft plaatsgevonden.
Theo van den Hoek meldt dat de bondsraad vanaf 2011 ander contributie-inning gaat hanteren. Dit
wordt per kalenderjaar. Tevens zullen nieuwe leden het in het 1e jaar slechts 5 euro hoeven af te
dragen aan de KNDB. Theo van de Hoek stelt voor dat PNDB daar 0 euro boven op doet? De
voorzitter is van mening dat we de contributie moeten laten zoals het is. Kunnen wij gewoon 2x per
jaar rekening blijven sturen. Theo benadrukt dat het gaat om leden (grijze leden) die je probeert te
houden voor het eerste jaar. De voorzitter is van mening dat we inderdaad zoveel mogelijk leden
willen behouden natuurlijk maar dat we dat niet bereiken met die 5 euro.
Theo vd Hoek KNDB wil een nieuw contributiesysteem invoeren. Waarin de wedstrijddammers meer
betalen dan de recreatiedammer te laten met een basisbedrag. Dit onderwerp moet zeker op de
agenda blijven volgens Theo. Dus laat dit volgend jaar terugkomen. De voorzitter blijft bij huidige
contributiesysteem van PNDB, maar we zullen de ontwikkelingen zeker blijven volgen.
8. Verslag kascontrole commissie (RDS + Micone+ Oisterwijk)
Verklaring van kascontrole commissie wordt voorgelezen door voorzitter. Er zijn geen onjuistheden
geconstateerd en de vergadering wordt voorgesteld om de penningmeester decharge te verlenen.
Micone neemt afscheid uit de kascontrole commissie, daarvoor in de plaats komt Heijmans Excelsior.
9. Bondsraadzaken
Peter Arts en Pieter Wijn gaan plaatsnemen in bondsraad en Frank Teer neemt afscheid. Er was wel
enig begrip voor maar de secretaris gaf wel aan dat het nieuws over de open kandidatuur zowel op de
voorpagina van Het Damspel stond aangekondigd als in de inhoudsopgave dus dat een goede lezer
het toch niet zou kunnen missen.
Er zijn enkele voorstellen aangenomen.
Enerzijds het voorstel om de halve finale NK met open inschrijving te gaan houden, anderzijds enkele
financiele voorstellen.
Het Halve finale NK voorstel behelst dat er vanaf 2011 Halve finales NK worden gehouden met open
inschrijving tot een maximum van 4 regionaal gespreide groepen van 24 spelers. Bij een te grote
inschrijving worden de spelers met de hoogste rating geselecteerd voor deelname. Er is echter wel
een recht tot deelname,onafhankelijk van de rating voor alle nummers 1 en 2 van de provinciale
kampioenschappen. Let wel dit zijn de echte nummers 1 en 2 en dit recht schuift niet door naar de
volgende spelers als spelers geen gebruik willen maken van dit recht. Deze halve finales zullen
worden gehouden met 9 ronden Zwitsers systeem op rating, het systeem dat we ook al een paar jaar
in ons provinciale kampioenschap gebruiken. Op een aantal zaterdagen zullen twee rondes worden
gespeeld met een speeltempo van 1 uur 20 minuten plus 1 minuut per zet Fischer systeem.

De kosten van de Halve Finales worden gedragen door de deelnemers via een inschrijfgeld. Enkele
categorieen van spelers zijn vrijgesteld van dit inschrijfgeld en dat zijn de provinciale kampioenen
en de terugvallers uit de NK finale. Het provinciale kampioenschap behoudt daardoor zijn functie als
kwalificatietoernooi met een financieel voordeel voor de provinciale kampioen.
Wat betreft de financiele voorstellen: de al aangekondigde contributieverhoging is aangenomen, van
29,50 naar 35 euro voor het jaar 2010. Voor de volgende jaren studeert de KNDB nog op een
systeem van meer kosten voor die spelers die actief gebruik maken van de KNDB activiteiten en
minder voor de recreatieleden. Het voorstel om tot een soort van wedstrijdlicentie te komen en de
basiscontributie te verlagen werd door het bestuur teruggetrokken in verband met de grote
hoeveelheid administratie en daarmee samenhangende problemen die te verwachten zijn. Het
contributiejaar zal gaan verschuiven van juli- juni naar het kalenderjaar. Nog slechts per 31-12
kunnen leden worden afgemeld. Een van de redenen hiervoor is dat de rapportage van de KNDB ook
per kalenderjaar gebeurt en een andere dat de KNDB wil voorkomen dat per 30 juni - 1 juli een
gigantische hoeveelheid ledenmutaties moeten worden verwerkt. Een speler is van 1 januari tot eind
december contributie verschuldigd en kan niet meer halverwege het jaar worden uitgeschreven.
Wel staan daar een paar positieve zaken tegenover. Zo komt er een entree tarief voor nieuwe leden
die voor het lopende jaar slechts 5 euro hoeven te betalen. De drempel om nieuwe jeugdleden aan te
melden wordt daardoor lager; ook het afschrijven van jeugdleden op 30 juni omdat ze misschien in
september niet meer terugkomen is niet meer nodig. Dit entree tarief is ook geldig voor spelers die
per 1 juli naar een andere vereniging overstappen: voor de nieuwe vereniging betalen ze voor de rest
van het jaar slechts 5 euro een soort van administratiekosten. Deze 5 euro is een minimum bedrag
dat NOC/NSF en het ministerie hanteren om een lid mee te kunnen laten tellen in het ledenaantal
waarvan de subsidies weer afhankelijk zijn.
10. Teamwedstrijden
In het seizoen 2009-2010 werd gespeeld met een aparte zes- en viertallencompetitie, beide volledig
onafhankelijk van elkaar. De bedenktijd was 50 zetten in 90 minuten en vervolgens 20 minuten voor
de rest van de partij. In de hoofdklasse deden 6 teams mee, die een dubbele competitie speelden, in
de eerste klasse deden 13 teams mee die een enkele competitie speelden.
In de zestallencompetitie werd T.D.V. 1 kampioen met 19 punten uit 10 wedstrijden. Tweede werd
Micone met 3 punten achterstand. Topscorer van deze klasse werd Jasper Daems van T.D.V. 1 met
17 punten uit 10 wedstrijden voor Joeri Hezemans van Micone met 15 punten uit 8 wedstrijden en
Thijs van den Broek (T.D.V. 2) en Antoine van Zandvoort (T.D.V.1) met 14 punten uit 8 wedstrijden.
In de eerste klasse leek d’Amateurs 1 onaantastbaar, de laatste ronde werden zij echter verslagen
door R.D.S. 1. d’Amateurs 1 was toen echter al kampioen en eindigde uiteindelijk met 5 punten
voorsprong op R.D.S. 1, die weer 1 punt voor P.S.V. Dammen en d’Amateurs 3 eindigden. Het was
een bijzonder lange competitie, met 13 ronden. Topscorer van de eerste klasse werd John Wilsens
van d’Amateurs 1 met 18 punten uit 11 wedstrijden, die 1 punt meer haalde dan zijn teamgenoot
Antoine van Zandvoort. Derde op de topscorerslijst werd Jacques Brouns van P.S.V. met 17 punten
uit 12 wedstrijden.
De Brabant Cup werd begonnen door 12 teams die verdeeld werden over 4 groepen, waarbij de
nummers 1 en 2 zich plaatsten voor de kwartfinale. De finale moet nog gespeeld worden tussen
Micone en T.D.V. 1 in het najaar van 2010. Zij hebben beide deelgenomen aan de K.N.D.B. beker,
waarin beide in de tweede ronde werden uitgeschakeld.
Persoonlijke wedstrijden
Er wordt vanuit de PNDB benadrukt dat spelers als zij niet kunnen spelen op de vastgelegde data
deze partijen zoveel mogelijk VOORUIT gespeeld worden ipv achteraf anders wordt partij op 1-1
gesteld, zoals dat gebruikelijk is tijdens het spelen met het zwitsers systeem. Arno Bloks wil een
strakkere organisatie van de persoonlijke wedstrijden, voor wat betreft het klaarzetten van het
materiaal. Dit moet geregeld worden door de PNDB en is zeker niet de taak van TDV, want die is
niet de gastheer. Misschien moet er volgende keer gekeken/gevraagd worden wie gastheer wil zijn
voor organisatie van de persoonlijke wedstrijden. Het is goed dat het te sprake is gekomen en wij
nemen het mee in de bestuursvergadering. Kan er voor de komende rondes gezorgd worden dat de
borden al klaar staan. Schone taak voor Jasper ligt hier in het verschiet.

11. Verslag jeugdcompetitie
In seizoen 2009-2010 hebben de jeugdactiviteiten weer plaatsgevonden, die ook in de vorige jaren
hun beslag hebben gekregen. Daarbij is te denken aan de organisatie van de diverse jeugd- en
schooldamkampioenschappen, deelname aan de nationale jeugddamdag, en een jeugdtoernooi in
Den Bosch en regionale trainingen onder leiding van Cor Kuijstermans en Karst van Keijzerswaard,
die beide met succes opleidingen hebben gevolgd voor resp. damtrainer 3 en damtrainer 2.
Daarnaast bezocht Joop Achterstraat van DOG recentelijk de in 's-Hertogenbosch georganiseerde
jeugdleidersbijeenkomst met de bedoeling met jeugd te gaan werken.
Speciaal noemen wil ik Piet van Rens (lid van EAD) die na vele jaren van inspanningen voor het
jeugddammen dit jaar voor het laatst het schooldammen voor zijn rekening heeft genomen. Ik wil Piet
vanaf deze plaats bedanken voor de vele jaren van uitstekende samenwerking.
Via de website van TDV-jeugd, onderhouden door Cor Kuijstermans, is een overzicht te vinden van
relevante gegevens van alle Brabantse jeugdtiteltoernooien en de historie hiervan. Daarnaast houdt
hij andere activiteiten ook optimaal bij. Het is een uitstekende site, en mijn waardering gaat uit naar
de precieze wijze waarop Cor dit doet. Op dit moment zijn slechts de jeugdafdelingen van Heijmans
Excelsior, TDV en OSDO/DAM levend te noemen. Gelukkig wordt in Asten-Bakel het schooldammen
levend gehouden, waarbij ik de naam van Peter Arts wil noemen, die dit uitstekend voor zijn rekening
neemt.
De belangstelling voor de Brabantse jeugdkampioenschappen wisselt sterk. Bij de welpen was een
stijging van 4 naar 8 deelnemers, pupillen daalde van 16 naar 11, aspiranten steeg van 3 naar 8 en
junioren daalde van 4 naar 2 deelnemers. Door toernooien voor niet per definitie de sterkste
jeugdspelers te organiseren hopen we in de breedte de belangstelling te laten groeien; enkele 7jarigen maakten een niet onverdienstelijk debuut bij de welpen, de naam Toepoel is daarbij in
damkringen veelbelovend te noemen.
Bij de nationale jeugddamdag waren we vertegenwoordigd met een pupillen en een aspirantenteam.
Thijs van den Broek was veruit de succesvolste jeugddammer. Hij werd Nederlands kampioen, 3e op
het Europees kampioenschap in Beilen en wereldkampioen bij de aspiranten in Korbach.
Voorzitter vraagt applaus voor Cor Kuijstermans en Ton Sprangers.
12. Bestuursvoorstellen
De voorzitter vraagt wat er het komende seizoen gedaan gaat worden wat betreft de teamcompetities.
Er wordt gevraagd wie er tegen het spelen met viertallen in de hoofdklasse is. Theo van den Hoek
vindt het zonde om met alleen viertallen te spelen, het waren ooit tientallen. Er wordt besloten voor
handhaving van het huidige systeem. Aantal kleinere clubs moeten nu intentie dan wel uitspreken dat
zij zullen gaan proberen om een zestal op de been te brengen (RDS, d’Amateurs, DOG en Asten).
Doel is om zo 8 zestallen op de been te brengen.
VOS-toernooi
Peter heeft contact gezocht met PSV maar die waren niet in staat om het VOS-toernooi te
organiseren. Conclusie : mag afgeschaft worden tenzij er voorstellen komen voor een betere
organisatie. Is er nu iemand die aan kan geven het te willen doen? Theo stelt voor laatste ronde van
de PNDB competitie gezamenlijk te spelen in plaats van het VOStoernooi. Iedereen is daar een
voorstander van en Jasper zal dit gaan organiseren.
TDV interne beker competitie. Toelichting Theo. Alle leden van club per wordt geloot. Met als extra.
Bij remise wint de laagste rating. PNDB wil dit idee stimuleren waarbij alle PNDB leden zich hiervoor
kunnen inschrijven. Heijmans heeft ook zo’n competitie. Maar wat moet de vorm zijn. Wat vinden de
Brabantse leden. Het idee is goed. PNDB gaat proberen dit zelf te organiseren. Maar er moet toch
inventarisatie komen of hier genoeg animo voor is. Leden brengen dit bij de verenigingen onder de
aandacht.

13. Bestuursverkiezing
Aftredend is Cees Pot. Piet van den Broek wordt benoemd als nieuwe penningmeester. Piet wordt
welkom geheten in het bestuur. Er wordt afscheid genomen van Cees. Jasper blijft voor de komende
3 jaar. Jo Peeters deed nog de ledenadministratie en wil daar nu definitief mee stoppen. Daarvoor
een bedankje namens de PNDB in de vorm van een bloemetje. Peter gaat dit van hem overnemen.
14. Rondvraag en sluiting
Geert Hendriks BDO: Bekercompetie blijft dezelfde opzet?
Ja, daar zijn geen opmerkingen over gekomen.
Peter Arts Brabants Damnieuws. De blauwe waas op de foto’s was niet de bedoeling.
Mutaties moeten vanaf nu naar Peter Arts.
Jo Peeters: Wat is een nieuw lid ( ivm 5 euro regeling)
Nieuw lid is iemand die vorig jaar nog geen nieuw lid was van KNDB voor die vereniging.
Jo Peeters bedankt iedereen voor de prettige samenwerking.
Voorzitter sluit de vergadering om 12.10u

