
Provinciale Noord-Brabantse Dambond 
 

Notulen van de najaarsvergadering van de PNDB gehouden op 
28 augustus 2004 in Boulevard Cafe in Tilburg 
 
Aanwezig zijn: Afgevaardigden van de verenigingen, Angarde Informatica (Tilburg), 
d’Amateurs (Sint-Michielsgestel), BDO (Oss), S&A/D.A.M ( Dongen), E.A.D. (Asten), 
Heijmans Excelsior ( ‘s-Hertogenbosch), H.S.D.V. ( Helden), DC Mensfort ( Eindhoven), 
DC Oisterwijk ( Oisterwijk), P.S.V..Dammen ( Eindhoven), R.D.S. ( Sint Oedenrode), De 
Schijf (Roosendaal), De Schuivers (Bakel), T.D.V. (Tilburg), De Variant (Oudenbosch). 
Afwezig zijn: Afgevaardigden van de verenigingen, D.O.G. (Uden), J.E.E.P. (Vught), De 
Kroonschijf (Klundert) 
 
Namens het bestuur van de PNDB zijn aanwezig: Mevrouw A. Betting en de heren A. 
Sprangers, F. Teer en H. v.d. Veen. De heer C. Pot heeft zich afgemeld.  
 
1) Opening en mededelingen 
De heer H. v.d. Veen opent om 11.00 de vergadering en heet alle aanwezigen welkom 
en vraagt alvorens over te gaan op de mededelingen een moment van stilte voor de op 
10 augustus 2004 overleden Bram Muijen, lid van E.A.D. Asten. 
 
De voorzitter doet de volgende mededelingen. 
In het kader van de bezuinigingen is er het volgende door het bestuur besloten: 
- De uitgave van het Brabants Damnieuws zal worden gehandhaafd in de huidige 

vorm, wellicht wordt er op termijn wel gekeken naar de mogelijkheid van 
informatieverschaffing via een website van de PNDB. Verenigingen worden 
verzocht om een opgave te doen bij dhr. Peeters van het aantal exemplaren van 
Brabants Damnieuws die zij voor hun vereniging willen hebben. 

- Het abonnement op de aanvullingen van het Handboek van de KNDB wordt   
      beperkt tot 1 exemplaar.  
- Dat in de toekomst de diploma’s die worden uitgereikt niet meer worden ingelijst. 
- De reiskostenomslagen voor verenigingen in de Provinciale Competitie worden 

afgeschaft daarbij is in alle redelijkheid rekening gehouden met 3 verenigingen die 
in verhouding het meest moeten reizen te weten H.S.D.V., De Schijf en De Variant. 
Deze 3 verenigingen hoeven geen inschrijfgeld te weten 20 euro voor een 8-tal en 
10 euro voor een 4-tal te betalen. 

De voorzitter meldt dat punt 7 van de agenda namelijk de bestuursverkiezing naar 
voren wordt geschoven voor punt 2 de huldiging, aangezien mevrouw A. Betting die 
zich verkiesbaar heeft gesteld als secretaris, al plaats heeft genomen in het bestuur 
maar nog geen akkoord heeft gekregen van de vergadering. 
 
2) Bestuursverkiezing 
De voorzitter vraagt mevrouw A. Betting zich kort voor te stellen zodat de vergadering 
akkoord kan gaan met de benoeming als secretaris van de PNDB voor de duur van een 
jaar. 
Mevrouw A. Betting sinds een jaar speler van T.D.V. Tilburg introduceert zichzelf en de 
vergadering gaat akkoord. 
 
3) Huldiging voor geleverde prestaties  
De voorzitter reikt het nu nog ingelijste diploma en de beker uit aan dhr. F. Bax, die 
namens dhr. Theo v.d Hoek die winnaar werd in de Hoofdklasse van de Persoonlijke 
Wedstrijden,  diploma en beker in ontvangst nam. 



Dhr F. Bax nam tevens het diploma aan voor het behalen van de Brabant Cup door 
TDV. De bijbehorende wisselbeker is nog in handen van Angarde Informatica. 
Diploma en beker worden ook uitgereikt aan dhr. L Janssen die eerste werd in de 
Eerste Klasse van de Persoonlijke Wedstrijden in Brabant. 
 
4) Ingekomen stukken 
Voorzitter meldt dat er geen ingekomen stukken zijn. 
 
5) Notulen van de Najaarsvergadering van de PNDB dd 23 augustus 2003 
Dhr van der Gaag (DC Mensfort) vraagt of er nog gestemd moet gaan worden over de 
opzet van de Persoonlijke wedstrijden? 
Dhr. Teer meldt dat er door hem en dhr de Wolf nog een evaluatie zal gaan 
plaatsvinden met het deelnemersveld van het afgelopen jaar en neemt daarin mee de 
vraag in hoeverre arbiters in deze evaluatie moeten worden betrokken. 
In ieder geval geeft dhr. Teer aan dat de communicatie naar de arbiters de volgende 
keer beter zal gaan verlopen. 
Dhr L. Janssen (H.S.D.V) vraagt wat er nu gaat gebeuren met de reiskosten voor de 
Persoonlijke Wedstrijden? 
Dhr Teer meldt dat dit nog op de agenda staat van het bestuur en dat daarover nog 
geen besluit is genomen. 
 
6) Verslag coördinator team-wedstrijden over het seizoen 2003-2004 
Dhr. A. Sprangers leest het verslag voor dat in het volgende “Brabants Damnieuws” zal 
worden gepubliceerd. 
 
7) Verslag coördinator jeugdzaken over het seizoen 2003-2004 
Dhr. A. Sprangers leest het verslag voor en meldt dat er vanuit de KNDB gratis verkorte 
kadercursussen worden aangeboden voor jeugdleiders voor het opzetten en in stand 
houden van een jeugdafdeling. Zij die hiervoor interesse hebben kunnen zich voor half 
September hiervoor aanmelden bij dhr. Sprangers. 
Dhr. A. Rovers (d’Amateurs) meldt naar aanleiding van het verslag dat er toch nog 8 
jeugdleden zijn in Sint-Michielsgestel. 
 
8) Rondvraag 
- De voorzitter vraagt of eenieder akkoord kan gaan met het voorstel om de P.N.D.B.- 
vergaderingen in het vervolg te laten beginnen om 10.00 in plaats van 11.00 uur. 
Niemand heeft hier bezwaar tegen dus zullen de vergaderingen in het vervolg om 10.00 
uur beginnen. Dit is overigens ook in overleg gedaan met de eigenaar van Boulevard 
Café. 
- Dhr. van Iersel (Heijmans Excelsior) vraagt hoe het staat met de plannen voor een 
fusie tussen Limburgse, Noord- Brabantse en Zeeuwse Dambonden? 
Dhr. Teer meldt als lid van de Bondsraad dat er plannen bestaan binnen het KNDB-
bestuur om de provinciale bonden op termijn af te schaffen. Maar omdat er bij een 
aantal provinciale bonden weerstanden bestaan tegen deze plannen zal het niet zo’n 
vaart lopen. 
Het bestuur van de PNDB staat op dit moment niet negatief tegenover deze plannen 
van de KNDB, maar voorziet dat er nog een lange weg te gaan is voor de KNDB voor 
het realiseren van deze plannen. 
Maar dit punt zal zeker terug keren op de volgende jaarvergadering. 
- Dhr. van Iersel (Heijmans Excelsior) vraagt wat de regels nou zijn voor invalregeling 
binnen 4-tallen en 8-tallen. 
Bestuur meldt dat wat betreft de opstelling van de teams alles mogelijk is voor invallen 
vanuit 4- tallen naar 8-tallen (en vice-versa) zover er geen sprake is van meerdere 4-



tallen/ 8-tallen van een vereniging. Regelgeving hierover wordt bekend gemaakt aan 
alle verenigingen en via het Brabants Damnieuws. 
- Dhr. van Iersel (Heijmans Excelsior) stelt vast dat wat betreft de bezuinigingen vanuit 
de PNDB het hem geen goed idee lijkt om te bezuinigen op het Brabants Damnieuws 
aangezien niet alle leden in het bezit zijn van internetverbinding en er zodoende geen 
contact meer is tussen de PNDB en de individuele leden. Het bestuur komt hierop terug 
en is hier nog niet over uit. 
-Dhr. Reijkers (B.D.O.) vraagt zich af of er bij de verenigingen genoeg intentie is om te 
reizen voor de 4-tallen competitie zeker waar het grote afstanden betreft? 
In beginsel moeten de leden van de verenigingen onderling daar vantevoren wel uit 
komen en de intentie om te reizen is er voor de meeste verenigingen ook wel. Maar 
dhr. Janssen (H.S.D.V.) voorziet inderdaad al wel problemen met bijvoorbeeld de 
wedstrijd tussen H.S.D.V en De Schijf in Roosendaal. 
 Dhr. A. Sprangers doet een voorstel aan de de 3 verenigingen De Schuivers, H.S.D.V.     
en De Variant. 
- Dhr. De Wolf (De Variant) vraagt of de bezuinigingen van de PNDB als discussiepunt 
op de agenda van de volgende vergadering gezet moet worden. Met name vraagt hij of 
er niet te ver wordt bezuinigd? En of er niet voor gezorgd kan worden dat de 
verenigingen inzicht krijgen in de financiën van de PNDB?  
Bestuur antwoordt dat het de bezuinigingen ten zeerste betreurt maar dat ze 
onvermijdbaar en dat het overzicht rees is gegeven op de Jaarvergadering van 5 juni 
2004. De bezuinigingen treffen niet alleen de KNDB, en daaruit voortvloeiend de PNDB, 
maar ook andere sportbonden. 
-Dhr. Van Erp (R.D.S.) vraagt in hoeverre de provinciale bond invloed heeft op de 
bezuinigingen vanuit de KNDB? 
Bestuur antwoordt dat er geen invloed uit te oefenen is door de PNDB wat betreft 
bezuinigingen van de KNDB. Dat kan wel via de bondsraad waarvan Dhr.Teer lid is. 
- Dhr. Reijkers (B.D.O.) komt terug op het besluit wat de vorige keer is genomen over 
de stemregeling van verenigingen. Hij voorziet dat kleine verenigingen op deze manier 
te weinig te zeggen hebben. 
Dhr. v.d. Veen legt uit dat hierover eenduidig al een besluit is genomen in de vorige 
vergadering en dat er toen geen tegenstemmen waren voor dit besluit. En hij ziet op dit 
moment ook nog geen reden voor heroverweging tijdens deze vergadering. Mocht er na 
deze vergadering meer tegengeluid komen op de regeling dan wil het bestuur dat graag 
vernemen en zal zij kijken of het misschien als punt terug moet komen op de volgende 
vergadering. 
- Dhr. Bax (T.D.V.) vraagt of er voorafgaande aan teamwedstrijden die buiten de 
speellokalen van desbetreffende verenigingen bij een andere vereniging worden 
gespeeld de zaalhouder van deze ontvangende vereniging geinformeerd kan worden 
hierover. Omdat het wel zo netjes is dat ook de zaalhouder hiermee bekend is en daar 
rekening mee kan houden. 
 
9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 12.15 uur, waarna de afgevaardigden in onderling 
overleg de speeldata van het voorlopig rooster met elkaar afstemmen en de definitieve 
data aan de wedstrijdleider doorgeven. 
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