Verslag ALV 17 mei 2011.
Aanwezig; Alex, Joke, Jeannette en Monique namens het bestuur.
Leden 10.
Afwezig met kennisgeving; Vivian, Franky van Drom, DT Arrows, DDT 1 en Ruud Cevaal.
1 Naar aanleiding van de notulen van 18 januari 2011.
1. Joke opent de vergadering en licht allereerst toe waarom zij stopt met het voorzitterschap.
2. Men mag per persoon maar 1 machtiging hebben namens een ander lid.
3. Joke neemt haar excuses aan Arjan de Waal terug. Je mag als voorzitter ten aller tijden de
agenda voor een ALV of BALV veranderen. Statuten art.19.2
4. In de vorige notulen is een foutje geslopen. Jelger heeft gevraagd waarom de eredivisie niet
terug gebracht kon worden naar 12 teams en niet naar 14 zoals in de notulen is vermeld.
2. Bestuursverkiezing.
Joke moet de vergadering sluiten en weer openen omdat er te weinig leden aanwezig zijn voor een
geldige stemming.
Er worden stembriefjes uitgedeeld voor de diverse bestuursfuncties.
Cees van Leeuwen heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter.
Stefan van Duin heeft zich kandidaat gesteld als secretaris.
Stefan Marinissen heeft zich kandidaat gesteld als algemeen bestuurslid.
Joke Schillemans heeft zich kandidaat gesteld als jeugdcoördinator.
Allen worden door de aanwezige leden en een volmacht unaniem gekozen voor deze functies.

3.Ingekomen stukken.
De ingekomen stukken zijn van het bestuur. Jeannette wil het een en ander veranderen in de
reglementen zoals in art.3 de regel “als richtlijn geldt dat deze opbouw peramidaal moet zijn”.
Artikel 7 moet aangepast worden, voortaan mag je in de koppels een speler vervangen. Nadere uitleg
hierover bij de competitie leiding.
Het is op dit moment nog zeer spannend in de competitie, in de ere divisie staan er twee teams gelijk
met nog een wedstrijd te spelen. Helaas niet tegen elkaar maar dat maakt het niet minder spannend.
Toernooileiding: De CLOD tickets worden volgend seizoen waarschijnlijk gekoppeld aan de ranking.
De punten waardering tijdens een ranking wordt weer afhankelijk van het aantal
deelnemers.
Pauze.
Jelger moet de ALV verlaten.

4.Penningmeester.
De begroting was tijdens de vorige BALV al goedgekeurd. We hebben dit jaar € 1361,55
overgehouden. Er gaat dit jaar ongeveer € 5000,= à € 6000,= van de rekening voor het 25 jarig
jubileum. Stefan Marinissen vraagt waarom het pakket voor de CLOD ( € 600,= ) nog niet is
opgenomen in de begroting. Helaas kon dit niet want dan zou de begroting eerst weer opnieuw
goedgekeurd moeten worden.
Het decharge formulier is door de kascommissie getekend en ook de vergadering dechargeert de
penningmeester.
Nieuwe kascommissie zal bestaan uit Gert Tolhoek en Jan Ellen, Dineke v.d. Berg stelt zich
beschikbaar als reserve kascommissie lid.
5.Jeugd.
Joke vertelt het een en ander over de schooljeugd die in de Belt hebben gegooid in de winter.
Dit was opgezet door een coördinator van de gemeente, met hem wordt contact gehouden voor
een eventueel vervolg hiervan. Wel is er in Juni nog een soort van eind toernooi waaraan ook wij
zullen deelnemen. Helaas is het gebrek aan jeugdleden landelijk .
6.NBD.
Half februari hebben we een gesprek gehad met de NDB, het contact met hen verbeterde toen,
helaas was dit maar voor korte tijd. Toch hebben we besloten lid te blijven van de NDB, we
ontnemen onze spelers wel heel veel als we het wel zouden doen. De voorzitter van de NDB zou
nog contact met ons opnemen, dit is tot nu toe nog niet gebeurd. Niels de Ruiter is de nieuwe
directeur bondsbureau. Joke en Alex gaan 28 mei naar de ALV, er staan nog 19 vragen van
voorgaande ALV’s open die iedereen beantwoordt wil zien. Discussie over het hebben van een
nederlands paspoort voor een NDB ranking. Volgens Cees moet je lid zijn van een aangesloten
bond en een ned. paspoort hebben. Dit geldt ook voor de CLOD. Moeten even nagaan hoe dit
uitpakt voor onze Belgische leden.
Blijkbaar heeft de PDC toenadering gezocht tot de NDB. Iedereen is hier op tegen vooral om het
feit dat dit achteraf pas bekend is gemaakt. Er was toen al gesproken tussen beide bonden..
7.Rondvraag.
Eigenlijk staat die niet op de agenda maar we nemen hem toch mee.
Waarom staan de schorsingen van spelers niet op de website ???? In dit geval hadden beide teamcaptains gevraagd om een bestuursbeslissing, dus besloten we het stil te houden. De speler heeft
ook gezegd per direct te stoppen met darten. Wij vonden het niet nodig om het dan op de site te
zetten. Mocht dit alsnog een tuchtcommissie zaak worden dan wordt dit opnieuw bekeken.
Kwestie Domburgs Dartteam wordt nog ter sprake gebracht, Jeannette legt het een en ander uit.
Kortom zij gaan de boete betalen en schrijven weer in voor volgend seizoen.
Vraag over de inschrijfdatums voor het nieuwe seizoen. Deze zijn op 29 mei en de 2de week van
juni bij SPG in Goes. Zal op site komen zo gauw deze datum bekend is.
Joke dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

