Verslag Algemene Ledenvergadering dd. 06 juni 2017

Aanwezig: Cees van Leeuwen, Wesley van Hoeijen, Monique Schrijvers, Jeannette Stokx en 25 leden.
Afwezig met kennisgeving: Karin van Leeuwen, Ruud Cevaal, Pascal Swart, HCR de Zwaan
Vlissingen, 06-06-2017

1) Opening en mededelingen (20:05)
Cees opent de vergadering en doet de mededeling dat er zich voor de openstaande bestuursfunctie
geen kandidaten hebben gemeld. Verder geeft hij te kennen dat Wesley van Hoeijen verder aan de
slag gaat als Secretaris omdat Dylan vd Velde te kennen heeft gegeven ermee te stoppen.
2) Ingekomen stukken:
Cees van Leeuwen is door het bestuur voorgedragen voor een nieuwe termijn als voorzitter. Dit zal
verder behandeld worden tijdens punt 4 van de agenda.
3) Passering Notulen BALV dd. 01-02-2017.
In de notulen van 01-02-2017 mist de tekst dat de vorige notulen gepasseerd zijn, verzoek aan
secretaris om dit aan te passen. Notulen van 01-02-2017 zijn goed bevonden en gepasseerd.
4) Verkiezingen
Cees van Leeuwen is bij wijze van stemming door handopsteking gekozen voor een nieuwe termijn
als voorzitter met 25 stemmen voor, 0 onthoudingen en 0 tegen.
5) Penningmeester + Kascontrolecommissie.
Monique geeft uitgebreid uitleg over de begroting, bijzonderheden:
- Computer programma was niet begroot, dit is wel aangeschaft en volledig in de kosten
opgenomen
- Feest: door het 30 jarig bestaan is deze post wat hoger uitgevallen
Verder geen bijzonderheden, de kascommissie heeft bij wijze van schrijven een decharge aan de
penningmeester verleend.
6) Jeugdzaken
Helaas is er nog geen kandidaat voor deze functie, op vragen van de leden over of de ZDF er
voldoende aan doet antwoord Cees dat er veel energie in is gestopt om het vlot te krijgen. Echter
beschikken we nu niet over voldoende handjes om dit verder op te pakken. Het is daarom noodzaak
dat er iemand bereid is om deze functie op zich te nemen. Ideeën vanuit de leden om de jeugd weer
binnen te halen zijn er zat en natuurlijk welkom.
7) Pauze (20:35 – 20:45)
8) Competitiezaken en Brabantcup
De competitie is rustig verlopen. Wel zijn er op het laatste moment weer veel afzeggingen geweest
waardoor op tijd inhalen een bijna onmogelijke taak is. Er is daarom ook een nieuwe regel in het
leven geroepen. Bij afmelden dienen de wedstrijden binnen 2 weken te worden ingehaald. Gebeurt
dit niet dan krijgt het team dat afmeld 6 min punten en wint de tegenpartij met 7-0. Er volgt geen
geldboete, behalve in de laatste 6 weken. Dan volgt er een boete van € 50,- bovenop de nieuwe
regel. Bij twijfel mag de competitie leiding altijd gebeld worden. Partijen mogen uiteraard altijd eerder
gespeeld worden, de standen worden dan wel pas verwerkt in de geplande week.
Voor seizoen 2017-2018 zijn er nog geen inschrijvingen, als we de geruchten moeten geloven dan
kan het zomaar zijn dat er een divisie bijkomt. Dit kan inhouden dat we naar divisies van 12 teams
gaan. De promotie/degradatie regel blijft gehandhaafd, 1 team degradeert en 1 team promoveert.
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De prijzen die behaald zijn in seizoen 2016-2017 kunnen worden afgehaald op 21 juli, graag
aanmelden voor 9 juni of je ze komt ophalen.
Er komen nieuwe pasjes, de oude zijn zeer slecht leesbaar geworden. De ZDF heeft een eigen
pasjes printer aangeschaft met de garantie dat de pasjes 5 jaar mee kunnen. Indien je een andere
foto op je pasje wilt, stuur deze dan door voor 01-07-2017 naar
competitie@zeeuwsedartsfederatie.nl
Op de vraag of de inschrijfformulieren in PDF op de site kunnen antwoord Franky dat hij er voor
zorgt. Ook de bekerformulieren komen op de site.
De brabantcup is zeer goed verlopen, na eerste in de poule te zijn geworden zijn de play-offs net
verloren. Ook de teamcup verloopt goed, Duinerve staat bij de laatste 4.
9) Verkiezingen.
Is behandeld in punt 4
10) Ranking/Toernooileiding
De ranking loopt hard terug, daarom is er besloten te kiezen voor een andere opzet.
Komend seizoen houden we een gesloten Zeeland, dit vindt plaats in juni. Het toernooi zal per
divisie worden gespeeld. De Zeeuws kampioen komt uit de eredivisie, als je in een lagere divisie
speelt mag je meedoen in een hogere divisie, andersom mag niet. Er zal een apart dames toernooi
worden gespeeld, en wellicht een open jeugd toernooi. Aansluitend aan het toernooi is er een diner
en de feestavond met een dartsquiz.
11) NDB.
Geen nieuws, opnieuw de vraag aan de leden om eens na te denken over het NDB lidmaatschap.
We zullen de komende tijd gaan werken aan een enquête om de mening van de leden te pijlen.
12) Rondvraag/Sluiting (21:40)
Geen vragen of opmerkingen
De voorzitter sluit de vergadering
M.v.g.
Wesley van Hoeijen
Secretaris.
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