Notulen van de Najaarsvergadering van de PNDB
gehouden op 23 augustus 2008
in ‘Boulevard Café’ in Tilburg
Aanwezig zijn: Afgevaardigden van de verenigingen: Angarde Informatica
(Tilburg), d’Amateurs (Sint-Michielsgestel), B.D.O. (Oss), OSDO/D.A.M.
(Dongen), D.O.G. (Uden), E.A.D. (Asten), H.S.D.V. (Helden), Heijmans
Excelsior (‘s-Hertogenbosch), P.S.V. Dammen (Eindhoven), R.D.S. (SintOedenrode), De Schuivers (Bakel) en T.D.V. (Tilburg).
Afwezig zijn: Afgevaardigden van de verenigingen: DC Oisterwijk
(Oisterwijk), De Variant (Oudenbosch) en De Schijf (Roosendaal).
Van het bestuur van de P.N.D.B. zijn aanwezig: mevrouw A. Betting en de
heren
P. Arts, J. Daems, C. Kuijstermans en H. van der Veen.
De heer C. Pot heeft zich afgemeld voor deze vergadering.
1. Opening en mededelingen
Dhr H. van der Veen (in deze notulen verder genoemd: voorzitter) opent de
vergadering om 10 uur.
De voorzitter deelt mee dat dhr C. Pot zich heeft afgemeld wegens
vakantie.
Dhr. P. Hellings (PSV Dammen) deelt mee dat PSV weer een
bevrijdingsdamtoernooi in de vorm van een sneldamtoernooi gaat
organiseren. Dit zal plaatsvinden op 13 september 2008.
Dhr. Hellings vraagt eenieder het toernooi te promoten binnen de
verenigingen en deelt uitnodigingen uit.
Voor de vacature die vrij komt door het aftreden van dhr. F. Teer heeft het
bestuur dhr. S. Rompa bereid gevonden de werkzaamheden betreffende
persoonlijke kampioenschap over te nemen. Dhr. Rompa zal niet tot het
bestuur toetreden, omdat het bestuur vindt, dat zes bestuursleden van onze
steeds kleiner wordende bond wel genoeg is. Mevrouw A. Betting zal
binnen het bestuur in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor de
Persoonlijke Kampioenschappen op zich nemen.
Dhr. Rompa zal eerst nog contact hierover hebben met dhr. Teer. Het
bestuur bedankt dhr. Rompa voor zijn toezegging.

2. Huldiging voor geleverde prestaties
Diploma’s worden uitgereikt voor de volgende prestaties:
Kampioenschap van Noord-Brabant
Welpen: Tijs van Dongen
Pupillen: Sander van den Broek
Aspiranten: Thijs van den Broek
Junioren: Joeri Hezemans
Kampioenschap van Noord-Brabant sneldammen
Welpen: Koen van de List
Pupillen: Sander van den Broek
Aspiranten: Thijs van den Broek
Junioren: Joeri Hezemans

Schooldamkampioenschap van Noord-Brabant 2008
Welpen: Basischool Achterberg uit Dongen
Pupillen: Sint-Antoniusschool uit Asten-Heusden

Clubteams 2007
Pupillen: TDV
Welpen: OSDO/D.A.M.
3. Ingekomen stukken
Dhr. A. Sprangers leest het jaarverslag jeugd voor.
Dhr. Sprangers wordt hiervoor bedankt.
Dhr. M. van Ballegooijen meldt, dat H.E.D. op 29 december ook weer
haar jaarlijkse Jeugddamtoernooi organiseert.
4. Notulen van de Najaarsvergadering van de P.N.D.B. dd. 1 september
2007
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.
5. Bespreken toekomst Brabant Cup
Dhr. J. Daems meldt dat het bestuur de Brabant Cup onder de loep heeft
genomen.
Het bestuur wil voorstellen om het op een andere manier te organiseren. Te
denken valt aan een rapidtoernooi, te houden op 2 zaterdagen.
Dhr. A. Sprangers (OSDO/D.A.M.) vraagt of er nog wel ruimte is voor
zaterdagen op de jaarkalender?
Dhr P. Arts merkt op dat het niet op een zaterdag hoeft maar ook
doordeweeks kan.
Dhr. A. Sprangers vraagt zich af waarom er nog zo weinig animo is voor de
Brabant Cup en of dat kan liggen aan het feit dat het aan het einde van het
seizoen is.
De voorzitter zegt dat ook het bestuur zich zorgen maakt over het aantal
teams dat zich aanmeldt en daarom de opzet van de Brabant Cup ter
sprake wil brengen in de vergadering.

Dhr. van Ballegooijen (H.E.D.) vraagt zich af of het niemand is opgevallen
dat er geen Brabantse club het initiatief heeft genomen voor het Vostoernooi.
Dhr. T. van den Hoek (T.D.V.) zegt dat de Brabant Cup wordt gespeeld in
een ongelukkige periode, namelijk laat in het seizoen. Het zijn
voorwedstrijden voor de KNDB-beker maar de Brabant Cup wordt
gehouden op een vreemd tijdstip (het duurt 12 maanden voordat je als
kampioen mee mag doen aan de KNDB beker). Misschien is het een idee
om op lange termijn de Brabant Cup te plannen in januari/februari?
Dan is er nog het probleem dat de Brabant Cup een knockout systeem is en
dus niet geschikt is als rapidtoernooi.
Dhr. Sprangers voegt hier aan toe dat de voorwedstrijden dezelfde
regelgeving moeten hebben als het landelijke toernooi en dat daar dus
rekening mee gehouden moet worden.
Dhr. Sprangers oppert het idee om in de teamcompetitie een soort
tussenwedstrijden in te lassen met dezelfde teams als die meedoen bij 4 en
6 tallen.
De voorzitter concludeert dat er niet te overhaast dingen besloten moeten
worden maar dat hij geen afkeer ervaart bij de leden voor een aanpassing
van de Brabant Cup.
Er wordt besloten voor seizoen 2008/2009 geen beker te organiseren en
een concept voor nieuwe opzet in de ALV voor te stellen.
Er wordt een nieuwe commissie teamwedstrijden samengesteld bestaande
uit de volgende leden:
Dhr. J. Daems, Dhr. A. Sprangers en dhr. T. van den Hoek. Dhr. M. van
Ballegooijen zal het bij H.E.D. ook voorleggen en het per mail versturen.
Dhr. van Ballegooijen vraagt nogmaals of dit jaar het Vos-toernooi nog
georganiseerd wordt? En of dit niet in de vorm van viertallentoernooi
gehouden kan worden. Dit winnend viertal kan aangemerkt worden als
winnaar van de Brabant Cup.
Dhr. T. van den Hoek (TDV) wil dit jaar weer een sneldamtoernooi voor
teams (viertallen) organiseren. Maar zal ook binnen de vereniging
voorstellen om bovengenoemd voorgesteld toernooi te organiseren.

6. Bespreken eventueel afschaffen Najaarsvergadering.
De voorzitter legt voor of de najaarsvergadering nog wel zinvol is? De
competitie is immers ook veel kleiner. (Totaal nog maar 16 teams: 8 in de
Hoofdklasse en 8 in de Eerste Klasse). De afstemming is daardoor veel
eenvoudiger. Dit zou ook eventueel al in mei kunnen na de ALV. Wat is het
idee hierover bij de leden?
Dhr. G. Hendriks (B.D.O.) vraagt of het niet mogelijk is om
voorjaarsvergadering af te schaffen in plaats van de najaarsvergadering.
De voorzitter meldt dat dit niet kan vanwege de regelgeving in het
Huishoudelijk Reglement.
Dhr. Sprangers merkt daarbij op dat de voorjaarsvergadering een
evaluerende vergadering is, die we vooral moeten blijven houden. Als de
najaarsvergadering overwegend is ter bespreking van teamwedstrijdzaken
(afstemmen rooster) dan kan dat ook via de mail gedaan worden, zoals het
nu ook gebeurt.
De voorzitter stelt vast dat het rooster afstemmen inderdaad ook via de mail
kan en dat we dan de najaarsvergadering voor volgend jaar zullen
schrappen. Als blijkt dat het toch nodig is om elkaar tweemaal per jaar te
zien, dan kunnen we dit alsnog heroverwegen.
7. Rondvraag
Dhr. Sprangers meldt, dat OSDO/D.A.M. het komend jaar gaat proberen op
iedere eerste maandag van de maand een open rapidtoernooi te
organiseren, waar iedereen aan mag deelnemen. Op die manier gaan ze
proberen om nieuwe leden te werven.
Dhr. L. Janssen (H.S.D.V.) vraagt of het bij iedereen bekend is dat H.S.D.V.
een nieuw clublokaal heeft?
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 11 uur.

