Provinciale Noord-Brabantse Dambond
Notulen van de najaarsvergadering van de PNDB gehouden op
27 augustus 2005 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 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
J. Daems, A. Sprangers, F. Teer.
De heren C. Pot en H. van der Veen hebben zich afgemeld en zijn niet aanwezig.
1) OPENING EN MEDEDELINGEN
Dhr. A. Sprangers opent om 10.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen
welkom. Bij afwezigheid van dhr. H van de Veen zal dhr. A. Sprangers in zijn plaats
de vergadering leiden als plaatsvervangend voorzitter. ( in deze notulen opgenomen
als voorzitter)
De voorzitter meldt dat ook Dhr. C. Pot van het bestuur en de vereniging D.O.G.
Uden zich hebben afgemeld voor deze vergadering.
Alvorens verder te gaan met de vergadering vraagt de voorzitter een minuut stilte
voor de overleden P.N.D.B leden, dhr. R. Emmen speler van Angarde Informatica en
dhr. T. Rijkers speler van D.O.G. Uden.
2) HULDIGING VOOR GELEVERDE PRESTATIES
De wisselbeker van de Brabantcup wordt ingeleverd door TDV en wordt vervolgens
overgedragen aan de nieuwe kampioen D.C. Oisterwijk
Er wordt melding gemaakt dat dhr. R. van Oosterhout nog een diploma tegoed heeft
voor het behalen van de 1e plaats in het persoonlijk brabants kampioenschap 1e
klasse.
3) INGEKOMEN STUKKEN
De voorzitter meldt dat er een brief is binnengekomen van damvereniging D’
Amateurs uit St.-Michielsgestel waarin een aantal leden hun lidmaatschap heeft

opgezegd. Het bestuur betreurt dit besluit maar staat nog steeds achter de
besluitvorming zoals die genomen is in de ALV van 28 mei jl.
Door zijn besluit om zijn lidmaatschap op te zeggen van de PNDB, heeft dhr. W. van
Kasteren ook aangegeven om te stoppen als webmaster voor de PNDB-site. Het
bestuur vindt ook dit erg jammer.
De voorzitter vraagt de leden of er geïnteresseerden zijn om de taak van dhr. van
Kasteren over te nemen en verzoekt deze vraag mee te nemen binnen de
verenigingen.
4) NOTULEN NAJAARSVERGADERING 2004
Er zijn geen opmerkingen over de notulen. Het verslag wordt door de leden
goedgekeurd.
5) VERSLAG COÖRDINATOR TEAMWEDSTRIJDEN
Naar aanleiding van het verslag van de coördinator teamwedstrijden in de
Brabantcup stelt de voorzitter voor om een stemming te houden over de tijdsduur bij
beslissingswedstrijden.
Op de vraag wie voor en tegen een verlengde tijdsduur van 10 minuten is wordt met
15 stemmen voor en met 2 stemmen tegen gestemd.
Het voorstel voor verlenging van 5 naar 10 minuten wordt aangenomen.
6) VERSLAG COÖRDINATOR JEUGDZAKEN
Dhr. Sprangers meldt dat het aantal jeugdleden binnen Brabant nog steeds minimaal
is en benadrukt dat de ledenwerfactie van de KNDB nog steeds voortduurt en
jeugdleden dus het eerste jaar niet hoeven te betalen. De vraag is dan ook om te
proberen om zoveel mogelijk jeugdleden aan te melden.
7) VOORSTEL VERANDERING REISKOSTEN
In de voorjaarsvergadering was het al aan bod gekomen dat er door het bestuur een
nieuw voorstel zou komen voor de reiskostenvergoeding in het persoonlijk
kampioenschap van Brabant.
Dhr. F. Teer licht het nieuwe voorstel van het bestuur toe; het bestuur wilde toe naar
een eenvoudiger systeem en bovendien wilde zij af van de verenigingsbijdrage voor
persoonlijke kampioenschappen.
Dhr. R. van de Gaag vraagt zich af waar bij de reisafstand vanuit wordt gegaan, van
huisadres of clubadres. Dhr. F. Teer antwoordt dat dit het huisadres is.
Er wordt een nieuw voorstel gedaan door dhr. J. den Otter wat volgens hem beter
hanteerbaar is.
Iedereen moet het inschrijfgeld van 20 euro betalen.
Met een reisafstand: < dan 30 km geen reiskostenvergoeding
30 – 50 km een reiskostenvergoeding van 20 euro
> dan 50 km een reiskostenvergoeding van 20-60 euro

Dit nieuwe voorstel waarbij iedereen inschrijfgeld moet betalen wordt door de
vergadering aangenomen.
8) RONDVRAAG

Dhr. F. Teer meldt dat er nog mededelingen zijn vanuit de bondsraad
- Het is nu zeker dat de contributie niet meer langer verhoogd wordt. Dat betekent
ook voor de PNDB contributie dat deze niet meer opnieuw verhoogd gaat worden.
- De regelgeving rondom afgaande mobiele telefoons is herzien. Voortaan zullen
deze “ storingen” net zo worden behandeld als andere storingen tijdens een partij.
- Het speeltijd-regelement is uitgebreid. De regionale bonden hebben nu de
goedkeuring van de KNDB om wat betreft de bedenktijd toernooien te
organiseren naar eigen inzien
- Ook nieuw is het recht van arbitrage in de provinciale competitie
Arbitrageregel zoals wordt vastgesteld is de aanvraag van 5 minuten extra
bedenktijd in een stand waarbij duidelijk is dat men alleen op de klok nog zou kunnen
verliezen en waarbij er niet meer dan 7 stenen op het bord staan.
Het zou handig zijn om deze regel duidelijk op papier te zetten.
- De voorzitter polst of het een idee is om het aantal vergaderingen per jaar van de
PNDB terug te brengen naar 1 per jaar namelijk alleen een voorjaarsvergadering.
Vanuit meerdere verenigingen wordt aangegeven dat 2 vergaderingen al vaak te
weinig is dus wordt besloten om dit voorlopig zo te houden
- Dhr. J. Peeters ( E.A.D.) geeft aan dat er nog extra jubileumuitgaven zijn van het
Brabants Damnieuws. Na de vergadering kan eenieder die interesse heeft voor deze
uitgave zich melden bij dhr. Peeters.
Dhr. Peeters wordt hartelijk bedankt voor al zijn bezigheden voor het Brabants
Damnieuws.
- Dhr. J. Abelshausen ( De Schijf) meldt dat hij geen rooster heeft ontvangen voor de
4-tallen competitie. Hij vraagt of het mogelijk is dat zowel de voorzitter als de
secretaris van de verenigingen een kopie van het rooster kunnen ontvangen. Dat is
mogelijk.
-Dhr. F. Reijkers ( B.D.O.) maakt zich zorgen over het aantal verenigingen binnen de
PNDB. Zo heeft hij vernomen dat ook DC. Mensfort niet meer bestaat en vraagt wat
er precies gebeurd is.
Dhr. R. vd Gaag legt uit dat met het aantal leden die er nog overbleven het niet meer
haalbaar was om te blijven voortbestaan. De kosten bleken te hoog en daarom is
besloten om de vereniging op te heffen.
Dhr. Reijkers vindt dit jammer en constateert dat het niet goed gaat me de kleine
verenigingen. Als vertegenwoordiger van B.D.O krijgt hij het gevoel als kleine
vereniging niet gesteund te worden door het bestuur en dat vindt hij geen fijn gevoel.
Dhr. Sprangers antwoordt dat het bestuur bereid is om de kleine verenigingen te
steunen en dat er zeker niet bewust aan de kleine verenigingen voorbij wordt gegaan

Dhr. Sprangers vraagt wat dan expliciete hulpvragen zijn geweest van kleine
verenigingen en het voorbeeld wordt gegeven dat in de kwestie rond DC Mensfort er
misschien meer contact had moeten zijn tussen DC Mensfort en het bestuur.
De voorzitter meldt dat hierover ook zeker contact is geweest met DC Mensfort.
Dhr. M. van Erp (R.D.S.) zegt dat er misschien teveel wordt gedacht in de term “
damvereniging” en dat kleine verenigingen ook kunnen denken in de term
“denksportvereniging” en een samenwerking kunnen bereiken samen met de
schakers net zoals bij R.D.S.
De voorzitter zegt dat het bestuur zich zal gaan beraden over de roep vanuit B.D.O
om een actiever beleid van het bestuur betreffende de kleine verenigingen.
- Dhr. F. Reijkers (B.D.O) stelt voor dat er een reiskostenvergoeding komt voor de
verenigingen die voor de voorjaarsvergadering verplicht zijn te komen. Dit wordt op
de agenda gezet.
-Dhr. S. Rompa ( S&A D.A.M.) vraagt aan Dhr. F. Teer dat het inderdaad zo is dat de
persoonlijk kampioenschap dat nu gehouden wordt in Oisterwijk voortaan richting
Dongen/ Gilze- Rijen gaat. Dhr. Teer is daar mee akkoord.
-Dhr. A. v Hooijkdonk ( S&A D.A.M) vraagt of het mogelijk is om een overzicht te
krijgen van het aantal jaren van lidmaatschap van de leden van de vereniging om te
kijken of er jubilarissen zijn. Het bestuur neemt hier contact over met Dhr. Peeters en
zal daarop antwoorden.
-Dhr. F. Verboven ( P.S.V.) vraagt zich af of er geen betere spreiding kan komen van
de speeldata van de brabantse competitie. Zijns inziens zijn de speeldata teveel bij
elkaar en zou er best meer tijd tussen kunnen in sommige gevallen.
9) SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 11.15 uur, warna de afgevaardigden in
onderling overleg de speeldata van het voorlopig rooster met elkaar afstemmen en
de definitieve data aan de wedstrijdleider doorgeven.

