Verslag Algemene Ledenvergadering dd. 01 juni 2016

Aanwezig: 16 leden, Cees van Leeuwen, Jeannette Stokx, Koen Kraaijenbrink, Monique Schrijvers.
Afwezig met kennisgeving:
Vlissingen, 01-06-2016

Opening en mededelingen. Cees geeft aan de volgorde van de agenda iets te wijzigen. Er zijn 2 vacatures
vacant binnen het bestuur te weten secretaris en algemeen bestuurslid jeugd. Het bestuur schuift naar voren
Dylan van de Velde als secretaris en Gary o’Hagan als Alg.bestuurslid jeugd. Wesley van Hoeijen blijft
algemeen bestuurslid en zal Dylan de eerste tijd bijstaan.
Er zijn verder geen ingekomen stukken. De notulen van de BALV van januari worden door de aanwezigen
goedgekeurd.
Penningmeester. De resultaten over 2015 zijn op een kleinigheidje na goedgekeurd d.m.v. het decharge
formulier. Monique gaat dat foutje herstellen.
Laco en Brabantcup. De br.cup gaat volgend jaar weer gewoon door. Het dames laco team stopt ermee, te
weinig dames met voldoende niveau die mee willen doen. Voorstellen richting de NDB werden door andere
bonden niet aangenomen. Minder heren, van 9 naar 7. Hetzelfde speelsysteem als de br.cup. Alles blijft
daar dus zoals het nu is en dat is voor ons geen optie om door te gaan. Het blijkt dat meerdere dames teams
ermee stoppen.
Jeugd. We gaan weer proberen om meer jeugd bij het darten te betrekken. Op dit moment zijn er 8
jeugdspelers die competitie spelen en in Z-VL is er nog wat animo bij RCT. Overal in nederland is het slecht
gesteld qua jeugdspelers. We gaan hier weer over brainstormen.
Verkiezingen. Dylan wordt unaniem gekozen als secretaris. Gary wordt gekozen met 13 voor en 1 stem
tegen als alg.bestuurslid jeugd.
Competitie. Jeannette heeft een schrijven opgesteld waarin zij haar toelichting geeft over het afgelopen
seizoen. Zij was er in het geheel niet over te spreken hoe dit verlopen is en heeft er zelfs over nagedacht
ermee te stoppen. Hoofdpunten draaiden voornamelijk over de communicatie tussen haar en de teams, het
handhaven van de reglementen en het niet mee willen werken van teams als er een wedstrijd verzet moest
worden. Door de tamtam werden zaken erger voorgedaan dan zij waren.
Het speelschema voor de beker wordt aangepast omdat daar vraag naar was vanuit de leden. De b.o.3
wordt b.o.5 en de singles in de winnaarsronde wordt b.o.7.
Er wordt een discussie gevoerd over de vraag, wat als er een team niet op komt dagen voor een wedstrijd.
Punten verlies i.p.v een boete van € 20,= . We gaan het hier als bestuur nog over hebben.
Het online systeem voldoet bijna 100 %. Jeannette gaat in de zomer met de makers de laatste puntjes op de
i zetten, zodat het in het nieuwe seizoen volledig in gebruik kan worden genomen door alle teams.
De prijsuitreiking van het afgelopen seizoen gebeurd op de captainsvergadering van 06-09-2016 bij bar de
Belt. Er is dit jaar geen feestavond waarop dit gebeurd omdat wij ons 30 jarig bestaan vieren. Dit zal
gebeuren op 4 juni met een geloot koppel toernooi een BBQ en een feestavond met live muziek. Er is
geprobeerd om oud leden te bereiken waarvan er een aantal zullen zijn. Ook wordt er een bijdrage gevraagd
van € 10,= p.p , hiervoor krijgt men 4 consumpties, een BBQ en een feestavond. Naar het blijkt is dit voor
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sommige leden een reden om niet te komen !!?? Het is nu nog maar de vraag of we überhaupt nog wel
feestavonden gaan geven daar de meeste teams direct na de prijsuitreiking vertrekken. Iedereen gaat
nadenken hoe we een prijsuitreiking dan moeten gaan invullen.
RCT heeft volgend jaar een superleage team. Duinerve heeft de laatste 16 gehaald bij de wedstrijd voor
teams van de NDB.
Ranking. Koen gaat kijken of we de opzet moeten gaan veranderen om meer leden naar de ranking te
krijgen.
NDB. Cees vindt dat ze nog steeds erg traag zijn met mededelingen. De oud voorzitter Simon Timmers is
ere lid van de NDB geworden. Cees deelt ook nog mee dat hij op omroep zeeland radio een praatje
gehouden heeft over ons 30 jarig bestaan.

De voorzitter sluit de vergadering
M.v.g.
Namens de secretaris,
Monique Schrijvers
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