
VERSLAG  VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE PLDB 2010 
De Weijenberg, Weijenbergstraat 476, Hoensbroek; clublokaal Eureka, 10 juni 2010 
 
Aanwezig waren de heren Marcel Karssing en Jacob Slump (Eureka),  Dieter van Gortel (Cema/De Vaste 
Zet), Piet Kole en Bram Kole (DIOS), Stephan Jansen en Gijs Schoenmakers (Raes DC Maastricht), Louis 
Peters  (Schaesberg), Leo Nagels en Piet Moerenhout (De Ridder), Wim Sanders (DC Roermond), Cor 
Bremmers en Brion Koullen (Roderland DC) alsmede de bestuursleden Peter Bronstring, Jac Hannen, Frank 
Verdel en Martijn van Gortel.  
Berichten van verhindering van bestuurslid Rob Aartsen, diplomaconsul Theo Schippers, regio-coördinator 
Bert Verton en Jan Schoenmakers. 
 
1. Opening. 
 

Voorzitter Peter Bronstring opent om 20.10 uur de vergadering met een woord van welkom aan de 
aanwezigen. Hij constateert met voldoening dat alle verenigingen ter vergadering 
vertegenwoordigd zijn. In vogelvlucht memoreert hij de highlights van het voorbije damseizoen. 
Aansluitend wordt een minuut stilte in acht genomen voor Michelle Roumans die op 2 oktober jl  op 
zeer jeugdige leeftijd is overleden.  

 
2. Vaststellen verslag van de Algemene jaarvergadering van 11 juni 2009. 
 

 Piet Kole maakt een opmerking over het feit dat DC Roermond niet aanwezig was terwijl die 
vereniging toch aan de stemming heeft deelgenomen. De vergadering heeft vorig jaar de 
aanwezigheid van het Roermondse bestuurslid voldoende geacht om hem voor de vereniging te 
laten stemmen.  

 
3.   Ingekomen stukken. 
 

Er is een ingekomen schrijven van de KNDB m.b.t. de  Bondsraadvergadering van 12 juni, 
alsmede een verslag van de Jeugdleiderscongres van 15 mei jl.  

 
4.  Jaarverslagen. 

 
 4a. Jaarverslag secretaris.    

Wordt vastgesteld met de kanttekening dat de opmerking dat de samenstelling van de Financiële 
commissie niet correct vermeld is.   
 

 4b. Jaarverslag penningmeester (overzicht plus begroting) 
Het jaarverslag over 2009, de begroting voor 2010 plus de verbale toelichting worden door de 
afgevaardigden akkoord bevonden.  

 
 4c. Jaarverslag Financiële commissie 

Bij monde van Piet Kole doet de commissie verslag. Er is een controle uitgevoerd over de periode 
juni 2009 - juni 2010. Het tegoed van de PLDB bedraagt momenteel, met inbegrip van 3500 euro 
aan reserveringen, rond de 8000 euro. De commissie stelt de vergadering voor om de 
penningmeester op grond van de heldere en duidelijke verslaglegging en diens mondelinge 
toelichtingen op de gestelde vragen tijdens de controle, décharge te verlenen. 
Vervolgens worden de financiële stukken vastgesteld, met een woord van dank aan de 
penningmeester. 
 
De commissie geeft enkele adviezen: een boekhoudkundige verslaglegging niet per kalenderjaar, 
maar een verslaglegging die parallel loopt met het damseizoen. Als dat statutair ongewenst is 
geeft de commissie het bestuur in overweging om rond de jaarwisseling een tussenstand uit te 
brengen, die wellicht slechts op details zal afwijken van de in het jaarverslag te presenteren cijfers.   
 
Omdat de KNDB voortaan in die maanden april en oktober de contributienota's aanbiedt adviseert 
de commissie om de PLDB-contributienota’s in januari en juli aan de verenigingen aan te bieden, 
zodat de clubs ruimschoots de tijd hebben om de gelden vóór april c.q. oktober naar de PLDB over 
te maken. De nota’s voor deelnamen aan persoonlijke wedstrijden worden apart aangeboden. 
 



De bijdragen die de PLDB aan de damschool heeft verstrekt dragen geen structureel karakter. De 
tot dusverre verstrekte bedragen waren gekoppeld aan bijdragen die de damschool vanuit de 
KNDB mocht ontvangen. De damschool zal in de toekomst inzage verstrekken in de bestemming 
van de ontvangen gelden vanuit de PLDB-kas. 

 
 4d. Jaarverslag m.b.t. het wedstrijdgebeuren.  

De coördinator wedstrijdzaken geeft een korte toelichting op het verloop van de competitie en de 
persoonlijke wedstrijden. Hij is van mening dat het jaarverslag van de secretaris de activiteiten 
rondom het wedstrijdgebeuren voldoende weergeeft.  

 
 4e. Jaarverslag Coördinator jeugdzaken.  
 Bij ontbreken van een dergelijk verslag wordt er niets vastgesteld.. 
 
 4f.  Jaarverslag Diplomaconsul. Dit verslag wordt vastgesteld. 

 
 4g. Jaarverslag Ledenadministrateur 

De PLDB telde per 01-01-2009  173 leden,en 23 jeugdleden, per 01-07-2009  167 leden en 21 
jeugdleden en op dit moment 161 leden en 17 jeugdleden. Derhalve een teruggang van 7% resp. 
26 % (jeugdleden). De conclusie is derhalve dat we er afgelopen jaar niet in geslaagd zijn om de 
instroom van onderop vast te houden. Dit mondelinge verslag wordt vastgesteld. 

 
5.  Bestuursbeleid. 

 
De voorzitter geeft de vergadering de gelegenheid zich uit te spreken over het gevoerde beleid. Er 
worden vanuit de vergadering geen geluiden vernomen. 
 

5a.  Prijsuitreiking 
 

 Er worden prijzen uitgereikt aan Roderland DC (kampioen van de clubcompetitie 2009-2010 en 
winnaar van de PLDB-cup), en aan Gijs Schoenmakers, Martijn van Gortel en Willy Maertzdorf, 
zijnde de hoogstaankomenden in de kampioenschap van Limburg 2010. Over de Limburgse Grand 
Prix wordt niet gerept.  

 
6. Bestuursvoorstellen. Er zijn geen voorstellen. 
 
7. Bestuursverkiezing. 

 
Jac Hannen wordt herkozen. Louis Peters neemt de plaats in van Martijn van Gortel die zich niet 
herkiesbaar stelde. Jaap Slump wordt benoemd tot coördinator Jeugdzaken, waarbij hij zelf enkele 
kanttekeningen plaatst bij de invulling van die functie.  

 
Gijs Schoenmakers maakt deel uit van de Commissie Wedstrijdzaken (vooral v.w.b. de 
communicatie).   

 
 Ter vergadering is niet voorzien in de invulling van de vacatures binnen de Financiële Commissie 

vanwege het terugtreden van Piet Kole en het wegvallen van Louis Peters. 
 
8.  Verenigingsvoorstellen. 

 
Het voorstel van Eureka om de PLDB-clubcompetitiewedstrijden principieel te gaan spelen op de 
clubavonden van de thuisspelende verenigingen haalde het niet. Een tussenvoorstel om de 
wedstrijden om zaterdag vast te stellen en de clubs in overleg de wedstrijd te laten spelen op een 
andere dag (bv. een clubavond) vond wel genade in de ogen van de afgevaardigden. Overigens is 
dit de huidige situatie. 

 
9.  Vaststellen contributie.  

 
Het bestuur ziet geen aanleiding om de contributiebedragen te wijzigen. De per 1 januari 2010 
door de KNDB doorgevoerde contributieverhoging (van € 29,40 naar € 35,00 op jaarbasis voor een 



seniorlid)  wordt ook bij de PLDB-contributie doorbelast. Vanaf 1 januari 2010 gelden de volgende 
contributiebedragen: 

 Senioren (geboren in 1990 of eerder) € 45,00  (KNDB 35,00;  PLDB 10,00) 
 Junioren & aspiranten (geboren 1991-1996) € 24,20  (KNDB 20,00;  PLDB   4,20) 
 Pupillen & Welpen (geboren na 1996) € 22,30  (KNDB 18,10;  PLDB   4,20) 

 
10.   Bespreking en vaststellen van de damkalender PLDB. 

 
Vanwege het ontbreken van de concept-damkalender  konden er nog geen concrete afspraken 
worden gemaakt m.b.t. de organisatie van de diverse titeltoernooien. Wel werd de organisatie van 
de gezamenlijke competitieronde toegewezen aan Roderland. Cema/De Vaste Zet wil in haar 
jubileumjaar het persoonlijk kampioenschap van Limburg organiseren.  

 
 Toewijzingen: Gezamenlijke ronde clubcompetitie bij Roderland DC, gezamenlijke ronde 

bekertoernooi bij ???, tweede ronde bij ???, LK sneldammen bij ???, LK rapid bij ???. 
 
11.   Bespreking agenda vergadering van de Bondsraad van de KNDB. 

  
Er werd uitgebreid gediscussieerd over de gevolgen van de ontkoppeling van de KNDB- en de PLDB-

kampioenschappen. Het oorspronkelijke voorstel van het KNDB-bestuur voorziet in een opzet van 
het nationale kampioenschap waarbij, net als dit nu al geldt voor de clubcompetitie, een volledig 
vrije inschrijving geldt.  De provinciale kampioenschappen vormen op dit moment nog een 
springplank voor deelname aan de halve finales. In de nieuwe structuur komen de provinciale 
titeltoernooien in een ander daglicht te staan: de link naar de KNDB-kampioenschappen staat op 
losse schroeven. Voor het jaar 2011 vindt de ontkoppeling voor de persoonlijke wedstrijden KNDB-
PLDB nog niet plaats. De PLDB krijgt zelfs een extra plaats  voor de halve finales nieuwe stijl: 
naast de kampioen plaatst ook de nummer 2 zich voor de halve finales, zij het onder niet dezelfde 
condities.De vraag dringt zich op welke relatie er dan nog bestaat tussen de KNDB en de PLDB 
indien de ontkoppeling daadwerkelijk in volle breedte zal worden doorgevoerd. Meer concreet de 
vraag welke binding de provinciale bond per saldo nog heeft met de landelijke dambond. Met 
name door de vele tientallen dammers die niet (willen) uitkomen in de landelijke competitie c.q. de 
persoonlijke titeltoernooien, wordt de provinciale bond gezien als een bron van sponsoring van de 
KNDB.   

 
 In november 2010 zullen de leden van de PLDB worden samengeroepen om te consequenties van 

de besluiten van de Bondsraad van 12 juni te beoordelen 
 
12.   Rondvraag. 
 

 Piet Kole maakt melding van het feit dat de aanmeldingen voor het Brunssumtoernooi snel 
binnenlopen. Spoedige aanmelding is gewenst i.v.m. het maximum aantal toe te laten deelnemers. 

 
 Dieter van Gortel meldt dat Cema/De Vaste Zet in 2011 ook haar 75-jarig bestaan herdenkt. In dat 

kader zullen er in de loop van het jaar diverse evenementen worden georganiseerd. Graag wil de 
club in 2011 het persoonlijk Limburgs kampioenschap organiseren. 

 
  Martijn van Gortel complimenteert Leo Nagels met zijn bemoeienissen rond de website van de 

PLDB. Hij meldt verder dat zijn vereniging Cema/De Vaste Zet begin 2011 een Sittard Masters en 
een Sittard Open gaat organiseren. 

 
In het kader van de jubilea in 2011 van KNDB (100 jaar), PLDB en Cema/De Vaste Zet (beide 75 
jaar) wordt binnen een jubileumcommissie bekeken welke activiteiten er in Limburg georganiseerd 
kunnen worden. Op voorstel van Marcel Karssing wordt een jubileumcommissie in het leven 
geroepen. 

 
 13.  Vaststellen volgende jaarvergadering. Donderdag 9 juni 2011 bij DC Roermond. 
 
14.   Sluiting. 
 



Om 23.20 sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor ieders 
inbreng. 

 
 Maasbracht, 19 juni  2010      J.Hannen, secr. 
 


