Bestuursbesluiten van de Zeeuwse Darts Federatie.
Besluitenlijst (v.a. 25 januari 1999):

000000_000 X:

180109_003 Bestuur:
Besloten wordt alle competities en wedstrijden welke in de periode 21-1-2018 tot 5-6-2018 gepland zijn op
te schorten. Op laatstvermelde datum wordt de zomer-ALV gepland.
180109_002 Bestuur:
Gezien het voorgevallene tijdens het toernooi van 7-1-2018 in de Sportpub in Goes en gezien de algemene
trend van intolerantie jegens haar en haar gezin besluit de Competitieleidster om haar functie neer te
leggen. In de daaropvolgende discussie wordt besloten, aangezien er geen leiding meer aan de competitie
gegeven kan worden, om deze voorlopig stil te leggen. Door deze actie hoopt het bestuur tijd genoeg te
krijgen om te pogen het eea weer op het rechte pad te krijgen zonder dat dit resulteert in het opstappen
van bestuursleden.
180109_001 Bestuur:
N.a.v. de gebeurtenissen op 1-1-2018 wordt besloten de opgelegde schorsingen aan de heer D.
Oosterlinck en de waarschuwing aan de heer T. van Aardenne te seponeren.
171219_014 Toernooi:
Besloten wordt dat het koppeltoernooi om het Zeeuws Kampioenschap gehouden zal worden op
vrijdagavond 1 juni 2018 bij SPG.
171219_013 Competitie:
Na beoordeling van het voorgevallene tijdens de competitiewedstrijd van DT Khamaan vs SPG1 op 15-122017 besluit het bestuur om de heer Dany Oosterlinck een schorsing op te leggen. Betreffende schorsing is
conform het precedent wat ontstaan is door de eerdere uitspraak tegen de heer D Goedhart dd 18-032011. Tevens ontvangt de teamcaptain van SPG1 een waarschuwing wegens passief gedrag tijdens een
situatie waarin handtastelijkheden zijn voorgevallen.
171219_012 Competitie:
Jos Haverkamp en Ferry vd. Blom willen beiden twee divisies lager gaan spelen. Het bestuur is van
mening dat dit een té groot niveauverschil is en besluit dit niet toe te staan.
171003_011 Toernooi:
Zeeuws Kampioenschap in Divisies. Dit zal gebeuren met voorinschrijving. Dames en Jeugd apart. Niet
competitie spelende leden worden individueel bekeken om te kijken in welke divisie zij mogen uitkomen.
Iedereen mag mee doen voor het Zeeuws Kampioenschap, zij spelen dan automatisch in de eredivisie.
Men mag niet inschrijven voor een lagere divisie dan waarin men speelt.
Minimaal 16 spelers per divisie, anders 2 divisies samenvoegen. Er wordt gespeelt in poules daarna alleen
een winnaarsronde. Bij meer dan 64 spelers in een divisie wordt er direct knock-out gespeeld.
171003_010 Competitie:
Tijdens de laatste ALV is toegezegd om tijdens de captainsvergadering de teamcaptains van de derde
divisie te vragen of ze tactics best of 3 of best of 5 willen spelen. Er waren 8 teams voor. Dit proces zal
ieder jaar herhaalt worden.
170815_009 LaCo/BBC:
ZDF regelt vooraf een busje voor de BBC, i.p.v. de duurdere bus kiezen we voor die van 75,- per dag.

170516_008 Competitie:
Wedstrijden dienen voortaan binnen 14 dagen i.p.v. 7 dagen te worden ingehaald.

170516_007 Competitie:
Besloten wordt een voorstel tot aanpassing van het boetesysteem via ALV te doen: Boetes worden vervangen door
gewonnen, dan wel door aftrek van wedstrijdpunten. (Punten aanpassingen kunnen in het systeem verwerkt worden.)

170516_006 Competitie:
Besloten is om de prijsuitreiking van de competitie te doen op 21juni 2017 in Bar de Belt. Aansluitend aan
deze festiviteit wordt een toernooi met open inschrijving georganiseerd.
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170418_005 Bestuur:
In reactie op het besluit van Dylan v.d. Velde om zijn taak als Secretaris neer te leggen, wordt besloten
Wesley v. Hoeijen wederom aan te stellen als Secretaris.
170418_004 Leden:
Besloten is alle bestaande ledenpasjes te vervangen door in eigen beheer gemaakte nieuwe pasjes.
170314_003 Ranking:
Naar aanleiding van de blijvende minimale opkomst tijdens ZDF-rankings is besloten om deze vanaf het
seizoen 2017-2018 niet meer te organiseren. In de plaats hiervan zal er een dag per jaar worden
gereserveerd voor het houden van divisiekampioenschappen. Als Zeeuwse Kampioenen zullen in dit
systeem de overwinnaars uit de Eredivisie worden aangewezen.
170314_002 Leden:
Naar aanleiding van de slechte kwaliteit van de ledenpasjes is besloten zelf een apparaat aan te schaffen
waarmee deze pasjes aangemaakt kunnen worden. Het e.e.a. om regelmatig terugkerende kosten voor
vervanging van pasjes te voorkomen.
170124_001 Competitie:
Nieuw punt voor in het reglement: Je bent als captain pas vrij van schorsing wanneer het bestuur heeft
gezien dat de betreffende boete is betaald.
161025_012 Voorzitter:
Bedreiging speler RCT door Dany Oosterlinck, is geen ZDF kwestie en zal verder niets mee worden gedaan.

161025_011 Competitie:
-Boete Zeeuwse puntjes komt te vervallen, hadden een goede reden om te stoppen.

160621_010 Memorialtoernooi:
Besloten wordt als goed doel voor het Memorial Toernooi dit jaar de Stichting Hulphond aan te wijzen.

160621_009 Reglementen:
Indien captains niet speelgerechtigde spelers opstellen, zullen beide captains van de teams worden bestraft. Straf
moet nog nader bepaald worden.
Het een en ander zal worden opgenomen in het Reglement Boetes & Sancties.

160524_008 Bekercompetitie:
In het seizoen 2016-2017 zal in de bekercompetitie voorrondes 501 bo 7 gespeeld worden, daarna gaan de winnaars
door met bo 7 en verliezers gaan naar bo 5.

160322_007 Bestuur:
Besloten wordt om de praktische invulling van de viering van het 30 jarig bestaan van de ZDF over te laten
aan Ruud Cevaal.
160223_006 Ranking:
Besloten wordt een verzoek tot reglementswijziging in te dienen tijdens de BALV om te komen tot een
addendum betreffende het verlenen van toestemming aan de Toernooileider tot het wijzigen van
speelschema’s (wanneer nodig) zonder dit door een ALV te laten bekrachtigen. Het een en ander om een
aanmerkelijk tijdverlies in dergelijke kwesties tegen te gaan.
160223_005 Competitie:
Op verzoek van de competitieleiding wordt besloten een sanctie van €20 toe te kennen aan het team RCT,
voor het uitstellen van de wedstrijd tegen HvM1. De betreffende wedstrijd werd uitgesteld als gevolg van
afwezigheid door ziekte, afwezigheid wegens werkzaamheden en door deelname aan een internationaal
toernooi, waardoor het verplichte minimum aantal van drie personen niet gehaald werd én doordat HvM1
als thuisspelende partij niet van speeldag wilde wisselen.
1601190_004 Ranking:
Besloten wordt tot het vragen om toestemming van de ALV om te komen tot een reglementsaanpassing
voor de ranking toernooien. Dit betreft het feit dat de tot nu gehanteerde schema’s niet geheel volgens het
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reglement verlopen. Het een en ander dient gecorrigeerd te worden in het reglement, met inachtneming
van het gestelde rond de eerder aangenomen seeding regel.
160119_003 BALV:
Besloten wordt een verzoek tot reglementsaanpassing in te dienen met betrekking tot het overstappen naar
een ander team. Dit zal voortaan slechts na afloop van de eerste helft van het seizoen toegestaan worden.
160119_002 Competitie:
e
Nick de Lang heeft een verzoek ingediend om over te stappen van SPG 1 eredivisie naar de Pubduivels 3
divisie. Besloten dit niet toe te staan, maximaal 1 divisie is bespreekbaar.
160119_001 Bestuur:
Besloten wordt een laptop aan te schaffen voor het secretariaat.
150929_012 Bestuur:
De festiviteiten rondom het 30 jarig bestaan houden we op 04-06-2016, we gaan een geloot koppel
toernooi organiseren met oud leden. Voor het toernooi huren we de zaal van de Belt af. Daarnaast willen
we een buffet aanbieden in ruil voor een kleine eigen bijdrage.
150818_011 Competitie:
In verband met het gewijzigde aantal deelnemende teams starten we seizoen 2015-2016 met 4 divisies. In
alle divisies zijn 14 teams ingeschreven. Nieuwkomer DC de Tukker heeft na overleg dispensatie gekregen
voor de 1e divisie. SPG 3 heeft een verzoek gedaan om naar de Ere divisie te promoveren, Jeannette heeft
besloten om dit niet toe te kennen. Er zijn 4 teams naar de Ere divisie gepromoveerd.
150526_010 Competitie:
Besloten wordt een offerte aan te vragen voor het leveren van nieuwe pasjes; de Secretaris zal deze
opvragen en doorsturen.
150526_009 Jeugd:
Besloten wordt om, door de magere opkomst bij de jeugd, enkel David een prijs te geven. Vanaf het
volgend seizoen (2015-2016) moet de jeugd een minimum 5 rankings meedoen om kans te maken op een
prijs.
150414_008 Ranking:
Tijdens de ranking van 29 maart laatstleden is er een dispuut geweest tussen de heer Dylan Methorst en
de toernooileiding Het gedrag van de heer Methorst in deze kwestie is aanleiding geweest voor het bestuur
om hem voor het eerstkomende rankingtoernooi te schorsen.
150304_007 NDB:
Besloten wordt geen gebruik te maken van de mogelijkheid welke geboden wordt door het NDB-bestuur
om deel te nemen aan de zgn. “denktank NDB”. Wij maken echter wél gebruik van de mogelijkheid om ons
standpunt inzake de dreigende financiële tekorten aan het NDB-bestuur bekend te maken.
150304_006 Ranking:
In opvolging op het gestelde in bestuursbesluit “150114_002 Bestuur” is er een schema voor ranking
wedstrijden aangemaakt voor de wedstrijden in de knock-out fase van het toernooi. Dit schema is een
uitwerking van de gewenste situatie na afloop van de poulefase en houdt rekening de einduitslag van de
poulefase. Het betreft hier dus de wenselijkheid om een tegenstander uit een poule niet in een vroeg
stadium van de knock-out rondes tegen te komen.
(Voorbeeld: Het is niet wenselijk en ook niet gebruikelijk dat de nrs. 1 en 2 uit een poule elkaar in de 1e
knock-out ronde ontmoeten.)
Het schema wordt als “Bijlage 3” toegevoegd aan het Ranking Reglement en gaat in per 1 september
aanstaande. (Zie: ZDF_4 - RANKING REGLEMENT dd. 01-09-2015.)
150304_005 Ranking:
Op verzoek van de Toernooileider worden de aanvangstijden van rankingtoernooien verwijderd uit de
reglementen. Het een en ander uit gebrek aan noodzaak om deze hier te vermelden. Voortaan zullen de
aanvangstijden uitsluitend op de site gevonden kunnen worden.
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150304_004 Bestuur:
De jaarlijkse feestavond te houden op 19-6-2015 in het complex Kiekieris in ’s-Heerenhoek.
150304_003 Ranking:
De uitwerking van de realisatie van bestuursbesluit 130514_006 zal inhouden dat de betreffende ZDFleden een vergoeding zullen ontvangen om het mogelijk te maken dat zij aan het eerstvolgende Dutch
Open Darts kampioenschap kunnen meedoen. Het een en ander volgens onderstaand bestuursbesluit:
130514_006 Ranking: Besloten is geen CLoD pakket aan te vragen voor het seizoen 2013-2014. In plaats
van het toekennen van een ticket aan de ranking kampioenen zal er een deelname aan de Dutch Open
Darts gerealiseerd worden.
De door ons op te leggen regels voor bovenstaand besluit worden hieronder uitgewerkt, met daarbij de
opmerking dat het besluit aangaande het seizoen 2013-2014 wordt uitgebreid tot een door het zittende
bestuur nader te noemen aantal jaren, dan wel een einddatum.
*
Voor deelname aan de Dutch Open Darts stelt het bestuur een bedrag van €350 p.p. ter
beschikking om kosten voor inschrijving, verblijf, voeding en eventuele reiskosten te dekken.
*
Dit bedrag wordt te gelegener tijd op een door de deelnemer(ster) op te geven bankrekening
gestort, na overlegging van een bewijs van inschrijving voor dit toernooi, of nadat de
bestuursverantwoordelijke voldoende overtuigd is van deelname aan dit toernooi door de
betrokken persoon.
*
Aan het winnen van deze prijs kunnen geen rechten worden ontleend.
*
De gewonnen prijs blijft eigendom van de Zeeuwse Darts Federatie en is niet overdraagbaar. De
gewonnen prijs zal daarom niet worden doorgegeven aan de volgende speler(ster) bij een niet
deelnemen van één der Ranking Kampioenen.
*
Het bestuur van de Zeeuwse Darts Federatie behoudt het recht om, met inachtneming van de
belangen van zowel de persoon in kwestie, als van de Zeeuwse Darts Federatie, in alle
conflictsituaties aangaande de gewonnen prijs naar eigen goeddunken te handelen.
150114_002 Bestuur:
Naar aanleiding van een voorstel van Pascal Swart om te komen tot seeding tijdens de rankings wordt
besloten hieraan met ingang van het komende seizoen, gehoor aan te geven.
Het besluit omvat de seeding van de vier (4) speler(s)(sters) die op een gegeven moment de vier hoogste
posities in de ranking volgorde innemen. Seeding geschiedt in de loting van de poulefase en eindigt bij
aanvang van de winnaars-/verliezersrondes.
150114_001 Bestuur:
Doordat het team Bar De Belt 3 per onmiddellijk uit de competities is gestapt én om te voorkomen dat hun
volgende tegenstanders in de Bekercompetitie zonder te spelen in de kwartfinales terecht komen, is
besloten dat de laatste tegenstander van Bar De Belt 3 (Sportpub Goes 3) doorgaat op de openvallende
plaats.
141125_010 Bestuur:
Besloten wordt dispensatie te verlenen aan Erica van Kooij om in de tweede helft van het seizoen 2014e
2015 uit te komen voor het team “Minicamping Duinerve” (3 divisie).
141125_010 Bestuur:
Besloten wordt voor de komende BALV (gepland voor 28-1-2015) Monique Schrijvers voor te dragen als
nieuwe Penningmeester.
141014_009 Bestuur:
Terugkomend op besluit 140826_007 besluit het bestuur dat gegevens betreffende locaties niet onder het
hoofdstuk “Persoonsgegevens” vallen. Adressen van locaties zullen daarom openbaar blijven en zijn te
vinden op onze site.
140826_008 Zomercompetitie:
Besloten wordt voor het nieuwe seizoen (2014-2015) een nieuwe wisselbeker voor de zomercompetitie aan
e
te schaffen, aangezien de huidige beker voor de 3 maal op rij is gewonnen door hetzelfde team (Keenan &
Co), zodat dit team de beker reglementair in zijn bezit mag houden.
140826_007 Bestuur:
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Het bestuur besluit geen instemming te geven aan het verzoek van de NDB om de adressen van
speellocaties door te geven. Het een en ander voornamelijk in het kader van een eerder besluit van
bestuur om persoonsgegevens van welke aard dan ook niet meer te delen met derden. In het kader van
deze actie werkt het ZDF bestuur ook niet mee aan de ontwikkeling van een digitale tool waarmee, naar
zeggen van de NDB, potentiële leden bereikt kunnen gaan worden.
140701_006 Competitie:
Dartteam Mem & Co heeft dispensatie gevraagd om naar de 1ste divisie te gaan. 2 nieuwe
eredivisiespelers uit Roosendaal komen hun team versterken. Het bestuur besluit dit verzoek goed te
keuren.
140506_005 Ranking:
Besloten wordt in het vervolg geen ranking meer toe te kennen aan de locatie RCK in Kapelle. Reden
hiervoor is het meermalen niet nakomen van afspraken omtrent de verwarming van de zaal door de
uitbater.
140506_004 Competitie:
Aan het eind van de wintercompetitie wordt contact opgenomen met de teamcaptains van de winnende
teams met de vraag of ze van plan zijn om hun beker op te halen. Zijn ze dit niet van plan dan worden er
ook geen bekers meer besteld voor de betreffende teams. Reden: We blijven al jaren zitten met bekers die
niet opgehaald worden.
140225_003 Ranking:
Als er spelers zijn die na de poulefase weggaan, worden deze laatste in de poule en krijgen deze
standaard 0 punten voor de ranking lijst.
(Opmerking: Het toekennen van een 0-punten score voor het verlaten van het toernooi wordt met
terugwerkende kracht tot de aanvang van het seizoen 2013-2014 toegepast op iedereen die vroegtijdig
vertrokken is. Overmacht daargelaten.)
140114_002 Ranking:
Er wordt niet meer gewacht tot de finales tegelijkertijd gespeeld kunnen worden.
140114_001 Ranking:
Voortaan wordt tijdens iedere ranking omgeroepen dat er altijd voor de bull gegooid wordt aan het begin
van een partij, dus niet tossen.
Er wordt niet meer gewacht tot de finales tegelijkertijd gespeeld kunnen worden.
131015_011 Bestuur:
Het voorstel om voor de penningmeester een nieuwe laptop aan te schaffen is goedgekeurd.
131015_010 ALV:
De tijdens de ALV voorgestelde enquête betreffende rankings wordt niet goedgekeurd. De voorzitter zal de
opstellers inlichten en om een andere opzet vragen. (Betreft de doelgroep.)
131015_009 Ranking:
Er komt een vast prijzengeld geven op basis van 20 koppels en 40 singles. Hiervoor wordt een schema
gemaakt. De jeugd krijgt cadeaubonnen voor de Mediamarkt.
131015_008 Competitie:
Er worden geen inhaalweken in de competitie ingelast om tegemoet te komen aan een probleem wat
teams blijkbaar hebben als er op woensdagavond gespeeld moet worden. (Verzoek DC Ambiance)
130514_007 Ranking:
Besloten is tijdens de komende ALV een voorstel in te dienen aangaande het spelen in poules en het
toekennen van geldprijzen bij de ZDF rankings.
130514_006 Ranking:
Besloten is geen CLoD pakket aan te vragen voor het seizoen 2013-2014. In plaats van het toekennen van
een ticket aan de ranking kampioenen zal er een deelname aan de Dutch Open Darts gerealiseerd worden.
De uitwerking hiervan is nog onder behandeling binnen het bestuur.
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130514_005 Memorialtoernooi:
Het Memorialtoernooi wordt dit jaar gehouden op 1 september. De toekenning van het doel is nog onder
beraad, maar zal waarschijnlijk binnen de eigen gelederen vallen.
130514_004 Bekercompetitie:
Het team Hart van Middelburg is uit de bekercompetitie verwijderd als maatregel op een weigering om te
spelen. Het team krijgt hiervoor de daarvoor geldende boete opgelegd en aan de tegenstander wordt een
score van 7 punten toegekend.
Als gevolg van deze maatregel wordt is het de leden van het team Hart van Middelburg reglementair niet
toegestaan om in het seizoen 2013-2014 aan de bekercompetitie deel te nemen, óók niet als een lid van dit
team besluit voor een ander team uit te komen.
130514_003 Zomercompetitie:
Zomercompetitie staat op papier. We beginnen in week 25. Week 27 zijn we vrij; eind is in week 34.
130319_002 ALV:
De voorjaars ALV wordt gehouden op dinsdag 21 mei. Locatie is SSVW.
130115_001 Bekercompetitie:
De bekerfinale op 26 mei 2013 blijkt samen te vallen met de laatste ZDF-ranking. Na telefonisch contact
wordt besloten de ranking te verzetten.
121127_019 ALV:
Besloten wordt de winter ALV te houden op 22 januari 2013. De locatie is SSVW.
121127_018 VOG:
Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers in de sport. Besloten is dat alle bestuursleden deze verklaring
dienen aan te vragen. Bij nieuwe vacatures binnen het bestuur dient dit direct vermeld worden als
voorwaarde voor het aanvaarden van een functie.
121002_017 Boetes:
Boetes worden voortaan per mail verstuurd naar de teamcaptains.
121002_016 Leden:
Het verzoek van Dylan Methorst om over te mogen stappen naar een ander team wordt niet gehonoreerd.
Het bestuur blijft van mening dat een overstap van twee divisies te groot is.
120828_015 Bekers, e.d.: Bekers die niet worden opgehaald tijdens de feestavond. Deze worden na de
feestavond niet meer worden uitgereikt, tenzij een team zich netjes heeft afgemeld.
Omdat de bekers en medailles toch besteld moeten worden, moeten deze worden hergebruikt.
120703_014 Memorial Toernooi: Het goede doel voor het Memorial Toernooi wordt de Stichting “Opkikker”.
120529_013 Besluitenlijst:
Naar aanleiding van een vraag tijdens de ALV van januari 2012 wordt besloten deze besluitenlijst op de
ZDF-site te publiceren.
120529_012 Bekercompetitie:
In reactie op de uitslag van de gehouden enquête wordt besloten de Bekercompetitie gedeeltelijk aan te
passen aan de wensen van de leden. Voortaan kan men zich aan het begin van het seizoen afmelden voor
deze competitie. Daarnaast wordt er van start gegaan in een poule-systeem, waarna overgegaan wordt op
een knock-out systeem.
120529_011 Rookbeleid:
Door de steeds wijzigende regels op het gebied van het nationale rookbeleid wordt besloten dat, in
voorkomende gevallen, het wedstrijdsecretariaat eventuele problemen op zal proberen te lossen.
120529_010 Competities:
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In verband met de teruglopende aantallen deelnemende teams wordt besloten, wanneer noodzakelijk, de
promotie-/degradatieregeling aan te passen.
120529_009 Bestuur:
Naar aanleiding van het feit dat er geen kandidaten zijn voor de functie van Secretaris besluit het bestuur
om Stefan Marinissen voor deze post naar voren te schuiven.
120412_008 Jeugd:
Besloten wordt om de jeugd (3 spelers) in een onderling toernooitje uit te laten maken wie er dit jaar tot
Zeeuws Jeugdkampioen gekroond wordt. Het een en ander zal bij SPG in Goes plaats vinden.
120412_007 Competities:
Doordat het gebruik van eigen computer-materiaal problemen oplevert met de voortgang van
schoolopdrachten wordt besloten voor de wedstrijdleiding een nieuwe laptop aan te schaffen. Tegelijkertijd
wordt hierbij een extra Word-pakket aangeschaft voor de toernooileiding.
120412_006 Competities:
Om persoonlijke uitgaven te vermijden wordt besloten een sim-kaart aan te schaffen voor gebruik door het
wedstrijdsecretariaat.
120412_005 NDB:
De NDB heeft zijn selectiebeleid per direct gewijzigd. Het bestuur besluit onze afvaardiging naar het
selectietoernooi te koppelen aan de NDB ranking. Wil men afgevaardigd worden naar het selectietoernooi,
dan dient men minimaal 3 NDB rankings en Gesloten Nederland te hebben meegespeeld. De twee hoogst
geplaatste heren en dames kunnen naar het toernooi gezonden worden, mits zij aan de criteria voldoen.
120412_004 Competitie:
De inschrijfdatums voor het nieuwe seizoen zijn als volgt: 29 april tijdens de laatste ranking in de Belt; 3
juni tijdens de bekerfinale bij Ambiance; 8 juni bij SPG.
120412_003 Diversen:
Besloten wordt de BALV te houden op 5 juni bij SSVW; het Memorial Toernooi wordt naar 2 september
verplaatst; de feestavond gaat naar 15 juni bij SPG in Goes.
120308_002 Diversen:
De volgende principedata worden overeengekomen voor diverse evenementen: Feestavond 8 of 15 juni
2012 - Memorial Toernooi 9 september 2012 - BALV 22 mei 2012
120308_001 Leden:
Het verzoek van Dennis van Lomwel om over te mogen stappen naar een ander team wordt niet
gehonoreerd. Dit mede doordat het seizoen in de laatste zes weken is en omdat het een overstap betreft
van de eredivisie naar de 3e divisie. Deze dispensatie wordt niet verleend
111215_003 Jeugd:
Het lijkt het bestuur een goed idee om enkele jeugdleden mee te nemen naar het Dutch Open Jeugd dat in
februari in Veldhoven wordt gehouden. Joke gaat met dit punt aan de slag.
111215_002 Bekercompetitie:
In de vergadering wordt er hardop gedacht over het aanpassen van de bekercompetitie, aangezien er toch
veel geluiden zijn dat veel teams niet blij zijn met de huidige opzet. Er wordt besloten dit op een later
tijdstip in het nieuwe jaar tijdens een bestuursvergadering te behandelen.
111215_001 Bekercompetitie:
Besloten wordt het Domburgs Dartsteam 2 uit de beker te halen, maar door te laten spelen in de reguliere
wintercompetitie. Dit om een signaal af te geven dat ze met hun handelen te ver zijn gegaan. Jeannette zal
dit als competitieleidster afhandelen.
010605_005 Competitie:
Het bestuur heeft besloten dat bij het uitstellen van een wedstrijd en het niet op tijd melden daarvan bij de
wedstrijdleider bestraft wordt met 5 strafpunten.
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010605_004 Bekercompetitie:
Het bestuur heeft besloten dat bij niet opdagen voor een bekerwedstrijd een directe diskwalificatie volgt.
010404_003 Toernooien:
Het bestuur heeft besloten na het overleg met Gerry de Mey om Open Zeeland 2002 te houden in de
Baskensburg.
010404_002 Competitie:
De strafpunten die zijn toegekend aan D.T. ’t Trefpunt door Jelmer zijn terecht. Volgens het bestuur zijn ze
te laat met het inleveren van hun wedstrijdformulier. De strafpunten zullen gehandhaafd blijven.
010202_001 Bestuur:
Het bestuur heeft besloten om Karin van leeuwen een speldje uit te reiken. Dit vanwege haar prestaties
van de afgelopen tijd en haar titel behaald op het E.K. Dit zal plaats vinden bij de laatste ranking.
000928_009 LaCo:
Er worden vanaf dit jaar geldprijzen aan de behaalde resultaten tijdens de LaCo, Super League en de
playoffs verbonden (NDF-besluit). Het bestuur heeft besloten dat eventuele behaalde geldprijzen ten goede
komen aan de ZDF. Zodat deze indirect weer ten goede komen aan de spelers voor de teams waarin zij
uitkomen.
000928_008 Ranking:
Sandra Roelof is een speelster van 14 jaar zij krijgt van het bestuur dispensatie om mee te mogen spelen
tijdens de rankings. Het een en ander vanwege het feit dat zij (nog) geen competitie mag spelen en
daarom niet aan genoeg speeltijd komt.
000928_007 Ranking:
Gezien de grote opkomst van de afgelopen ranking zijn de puntenschema’s aangepast. Deze verandering
zal nog moeten worden doorgevoerd in het reglementenboekje.
000412_006 Competitie:
Vanaf het seizoen 2000/2001 zal er in de competitie en de beker gewerkt gaan worden met dubbele
uitslagformulieren.
000412_005 Ranking:
Er is door het bestuur besloten dat de onkostenvergoeding van een ranking van NLG 75,- verhoogd wordt
naar NLG 100,-. Dit gaat in met het seizoen 2000/2001.
000412_004 Ranking:
Het bestuur heeft besloten dat de ranking van 21 mei 2000 gespeeld zal worden bij Les Amies te
IJzendijke.
000210_003 Competitie:
Jeannet Paardehaar heeft het verzoek ingediend om over te mogen stappen naar het team Old Sailor. Het
bestuur heeft dit goedgekeurd. Zij zal alleen niet meer uit mogen komen in de beker voor Old Sailor.
000210_002 Competitie:
Erlyn Israël heeft het verzoek ingediend om over te mogen stappen naar het team Old Sailor. Het bestuur
heeft dit goedgekeurd. Zij zal alleen niet meer uit mogen komen in de beker voor het team Old Sailor.
000114_001 Ranking:
Het bestuur heeft besloten om de ranking van 13 februari 2000 te verzetten van de Voorborgh naar de
Karolingenburcht. Dit i.v.m. ruimte gebrek in genoemde locatie.
991212_022 Competitie:
Op het verzoek van Dhr. A. de Waal om van de derde naar de tweede divisie te mogen is door het bestuur
goedgekeurd. Hij mag alleen niet meer in de beker uitkomen voor het team waar hij bij gaat spelen.
991212_021 Competitie:
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Het verzoek van Dhr. R. Allaart om van de eerste naar de derde divisie te mogen is door het bestuur
goedgekeurd. Hij mag alleen niet meer in de beker uit komen voor het team waar hij bij gaat spelen.
990902_020 Ranking:
Op haar verzoek tot dispensatie voor het spelen in de heren ranking van de Z.D.F. heeft het bestuur
besloten vanaf het seizoen 1999-2000 aan Karin van Leeuwen deze toestemming te verlenen op grond
van de statutaire doelstelling dat de Z.D.F. ervoor staat om zoveel mogelijk actie te ondernemen als het
erom gaat de dartssport in zijn algemeenheid en in het Zeeuwse in het bijzonder te bevorderen. Het
potentieel van Karin en het verloop van haar positie op Nationale-, Europese- en Wereld rankingen
rechtvaardigen dit besluit.
990715_019 Competitie:
Dartclub ´t Trefpunt 1 start in het seizoen 1999/2000 in de tweede divisie. Dit vanwege het ongelijke aantal
teams in deze divisie (streefgetal 10) én omdat het niveau van de spelers van het team een té grote
ongelijkheid binnen de 3e divisie zou veroorzaken.
990615_018 LaCo/BBC:
In reactie op het feit, dat zowel Brabantcup-/ als LaCo Team de voorkeur geven aan het spelen van
thuiswedstrijden in respectievelijk de locaties ‘Kantaria’ en ‘E.M.M.’ besluit het bestuur hieraan gehoor te
geven in het belang van deze teams.
990715_017 Competitie:
Het volgende spelsysteem gaat gehanteerd worden vanaf 1-9-1999: Single tac-tic b.o. 3, koppel 701 b.o. 5,
singel 501 b.o. 5 en de bier game 1001, open start. Het e.e.a. conform besluit 990608_013.
-
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990608_016 Leden:
Na opschoning van het ledenbestand i.v.m. de aanmaak van nieuwe passen zal een nieuwe nummering
worden toegepast. In deze nummering zal aan de heer Carl Lucassen (erevoorzitter) het laagste
lidnummer worden toegekend.
990608_015 Competitie:
Het idee van Jan Ellen om eens in te gaan op de opzet van de wintercompetitie voor waar dit de
tussenliggende vrije weken betreft, wordt in een aangepaste vorm door de wedstrijdleider ingevoegd in het
speelschema voor het seizoen 1999/2000.
990608_014 Bekercompetitie:
Ten aanzien van de bekercompetitie: Seeding wordt afgeschaft.
990608_013 Competitie:
Het voorstel van Johan van Eenennaam om de spelsoorten in de diverse competities “dichter bij elkaar” te
brengen wordt gehonoreerd. Vanaf het seizoen 1999/2000 zullen alle (senioren-)competities een uniform
speltype kennen, qua inhoud te bepalen door het bestuur.
990608_012 Bestuur:
Alle zaken, welke qua inhoud en beslissingsbevoegdheid thuis horen op het terrein van bestuursbesluiten
zullen in de toekomst als zodanig worden behandeld. Het een en ander ter beoordeling aan het bestuur.
990422_011 Ranking:
Er wordt besloten, dat alle nummers 1 van de ranking een bos bloemen krijgen en van de competitie van
de winnende teams alleen de teamcaptains. Het e.e.a. in het kader van het drukken van kosten.
990422_010 Bestuur:
Aangezien het kosten/baten plaatje ten aanzien van een eventuele statutenwijziging niet in evenwicht is,
zal hiervan voorlopig worden afgezien.
990422_009 ALV:
De geplande Bijzondere Algemene Ledenvergadering zal plaats vinden op 8 juni a.s..
990422_008 Bestuur:
Wegens het tussentijds aftreden van de voorzitter van de tuchtcommissie (Bianca van der Waart) worden
kandidaten opgeroepen ter invulling van deze vacature.
990422_007 Ranking:
Naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de persoon van Marcel van Leeuwen (Arrows 2) tijdens de
ranking van 21 maart 1999 heeft het bestuur besloten de heer van Leeuwen uit te sluiten van deelname
aan de eerst komende 2 rankingen, te weten dd. 16 mei bij Kantaria (Kapelle) en dd. 6 juni in de
Baskensburg (Vlissingen).
990304_006 Bestuur:
Besloten wordt om 500 stuks U tassen maat A7 te bestellen bij De Witte Supplies te Goes.
990304_005 ALV:
Notulen 25-01-1999. Deze zijn afgekeurd omdat bepaalde namen in deze notulen niet juist zijn gespeld. Na
verbetering zal de secretaris ze in afwezigheid van de voorzitter aftekenen en aan het archief toevoegen.
990304_004 Bestuur:
De (interim) voorzitter opent de vergadering met het verhaal over Anca Paval uit Roemenië. Om haar
situatie een wending te geven organiseert café Michieltje een dart wedstrijd om haar te kunnen sponsoren.
Deze actie heeft NLG 700,- in het laatje gebracht. De voorzitter vraagt of de ZDF hier op enige manier ook
steun kan bieden. J. Eckhardt vindt het veiliger om een stichting te steunen dan persoonlijke steun te
geven. Ook A. De Best kan zich er niet in vinden om actie te ondernemen. Het besluit is dat het bestuur
zich van deze kwestie afzijdig zal houden. Wel zal er rondvraag worden gedaan of leden eventueel iets op
touw willen zetten. Arjen zal een E-mail sturen naar Peter de Feij. De organisator achter dit alles.
-

Pagina 10 van 11

Bestuursbesluiten van de Zeeuwse Darts Federatie.
Besluitenlijst (v.a. 25 januari 1999):

990125_003 NDF:
De ALV van de NDF zal bijgewoond worden door Cees van Leeuwen. Deze vindt plaats in de Blokhoeve in
Nieuwegein.
990125_002 Bestuur:
De Zeeuwse Sportraad heeft formulieren toegestuurd om kandidaten aan te melden voor sportman/-vrouw
en/of -team aan te melden om kans te maken op deze titel. De ZDF gaat hier niet op in. Men heeft al eens
gereageerd, maar er nooit antwoord op gehad, was de reactie van de voorzitter.
990125_001 Bestuur:
Er is een reclamefolder van de Sportuitslagen Dienst binnen gekomen. Hier zal geen gebruik van gemaakt
worden. Reden: de kosten om de informatie aan te leveren zijn te hoog. Men moet naar een 0800 nummer
bellen van FL. 1, - per minuut. De uitslagen staan al op teletekst bij Maximaal en straks ook bij Clubnet.
-o-
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