Notulen Bijzonder algemene ledenvergadering
Van 18 Januari 2011
Aanwezig: Joke Schillemans, Jeannette Stokx, Monique Schrijvers
Alex de Best en Vivian Sijbrands en 22 leden
Afmeldingen: Marcel Verstelle Schotte 3
1. Opening
Joke opent de vergadering en bedankt iedereen voor hun komst
en is blij met de opkomst en geeft aan dat het bestuur hier blij mee is.
Joke geeft het woord aan Jeannette Stokx. Zij zal de opzet van de competitie
toelichten. Jeannette verteld de vergadering dat er reacties terug gekomen
waren op de voorstellen die zij verstuurd had.
Naar veel mailen en bellen heeft iets meer dan de helft van de team
Gereageerd.

Het doel van verandering van de competitie is dat het verschil in niveau meer
verdeelt gaat worden en dat we bij de divisiekampioenschappen meer teams
kunnen sturen.
In de nieuwe opzet zal de promotie/degradatieregeling hetzelfde blijven.
Jeannette geeft aan dat verandering van speeltype doorgeven kan worden aan
het bestuur en deze zal dan behandeld worden tijdens een bestuursvergadering.
Dit is niet voor een alv. De voorstellen waren niet bedoeld om de speltype te
veranderen.
Jelger Tuinstra vraagt waarom de ere- divisie niet terug gebracht word naar 14.
Jeannette legt Jelger uit dat de ere divisie meer wedstrijden per jaar heeft.
De opzet van de nieuwe competitie word goed ontvangen.

Joke geeft aan dat de feestcommissie druk bezig is geweest met het organiseren
van het 25 jaar bestaan van de ZDF.
Ondertussen kunnen wij de datum bekend maken en de locatie.
De feestavond zal op 9 juli 2011 zijn en zal worden gehouden in het
Arsenaaltheater te Vlissingen. Op de site zal een link komen te staan waar
leuke foto’s, anekdotes en eventuele adressen van oud leden doorgeven kunnen
worden. Tevens zal er zoals gebruikelijk, de jaarlijkse prijsuitreiking zijn.

2. Notulen
De notulen van de algemene ledenvergadering van 26 April 2010 worden door
de vergadering goedgekeurd

3. Ingekomen stukken
Arjan de Waal licht zijn ingekomen stukken toe
Arjan vraagt aan het bestuur waarom zijn ingekomen stuk niet behandeld is op
de vergadering van 26 April. Joke geeft aan dat het bestuur de beslissing heeft
genomen omdat Arjan niet aanwezig was tijdens die vergadering en vind dat
Arjan zijn ingekomen stuk zelf moet toelichten en dat het op de volgende
vergadering als hij aanwezig is opnieuw behandeld zal worden. Jan Ellen geeft
aan dat dit niet in de notulen staat .
Vivian reageert hier op en zegt dat
Joke Arjan een mail gestuurd heeft en aangeven heeft dat dit op de volgende
vergadering besproken wordt en als de vergadering het in de notulen had willen
hebben hadden ze de notulen niet goed moeten keuren.
Arjan is het er niet mee eens dat zijn stuk niet behandeld is en zegt dat het
bestuur deze beslissing niet had mogen nemen en dat zij altijd ingekomen
stukken moeten behandelen. Joke bied hiervoor haar excuses aan.
Arjan vraagt het bestuur waarom zijn niet bij de NDB
vergaderingen/voorzittersoverleg zijn geweest. Joke geeft aan dat het bestuur
inderdaad niet is geweest en dat onze stem als kleine bond niet veel toevoegt en
het voorzitters overleg gaan meestal over koetjes en kalfjes . Arjan verteld dat
de ZDF afgevaardigden mag sturen naar de NDB vergaderingen. Vivian geeft
aan dat zij aan de NDB 5 personen heeft moeten doorgeven die stem
gerechtigd zijn. Jeannette geeft aan dat de vergaderingen van de NDB meestal
op zaterdag zijn en hiervoor geen vrij gaat vragen.
Arjan vraagt zich af waarom wij nog lid zijn van de NDB
Joke geeft aan dat dit meerdere malen aan de NDB is gevraagd maar wij geen
antwoord krijgen op deze vraag. Arjan geeft aan dat deze vraag gesteld kan
worden aan de voorzitter van de NDB en zal Joke het telefoonnummer geven.
Joke belooft dat zij de volgende vergadering antwoord heeft op deze vraag.
Ron Schoremans vraagt Arjan of hij hier in kan bemiddelen en Arjan geeft aan
dat hij dit niet wil.

Arjan stelt zijn vraag over het aanschaffen van een champions league of darts
pakket en legt uit wat het inhoud.
De aanschaf van het pakket is 600 euro
Dit pakket is ingedeeld in 5 categorieën aspiranten, junioren, meisjes, heren en
dames. Door dit pakket aan te schaffen kunnen we de ZDF meer op de kaart
zetten. Joke vraagt de vergadering welke leden dan in aanmerking moeten
komen en hoe we dat gaan bepalen. De vergadering geeft aan dat dit kan aan de
hand van een apart toernooi, de Zeeuws kampioen of aan de hand van de
rankingen. Er zijn nog 4 zdf rankingen. De eerst volgende is te snel dus blijven
er 3 rankingen over om te bepalen wie ernaar toe kunnen met eventueel een
schaduwtoernooi. Joke geeft aan om voor het aanschaffen van het pakket te
gaan stemmen, maar vraagt de vergadering of er leden zijn die willen blijven
zodat er nog nagesproken kan worden hoe we het willen aanpakken.
Joke moet de vergadering openen en sluiten omdat er niet genoeg leden zijn
om te stemmen.
Voor de aanschaf van het champions league of darts pakket word gestemd.
Voor 16 leden van de vergadering
Tegen 5 leden van de vergadering
1 onthouding
Het pakket zal voor het seizoen 2011 aangeschaft worden
Na de vergadering zal de uitwerking hiervan verder besproken worden.

Pauze
Gerard Wesdorp geeft aan dat hij de vergadering moet verlaten
Jeannette Stokx heeft de vergadering verlaten
Gert Tolhoek heeft de vergadering verlaten.

4. Penningmeester
Begroting 2011 en voorlopig financieel verslag 2010
Bestuurskosten zijn iets hoger ivm aanschaf laptop
Ranking inkomsten zijn wat lager. Dit komt door de lage opkomst.
Redactie zal gebruikt worden voor de feestavond voor het maken van een
boekje
Wedstrijdleiding hoger ivm aanschaf nieuwe blokken voor 3 jaar
Jeugd minder uitgaven.
De kostenpost diversen is hoger uitgevallen ivm de aanschaf van aandenkens
voor een 180-score. (500 x 2,90 per stuk).

De aanschaf van het champions league of darts pakket zal in de volgende
begroting meegenomen worden
Alex vraagt de vergadering of de begroting aangenomen wordt.
Deze wordt door de vergadering goed gekeurd.
5. Jeugd.
Jeugd is weinig animo voor. Ook worden verschillende jeugd spelers dit jaar
18 en blijven er maar een paar over.
Arjan vraagt of er wel genoeg gedaan word om de jeugd te promoten
Joke geeft aan dat dit wel het geval is maar het momenteel niet speelt bij de
jeugd en we toch een stukje tv reclame missen.
Monique en Joke zijn bezig geweest met het organiseren van een jeugdtoernooi
maar dit is niet doorgegaan omdat er te weinig animo voor was.
6. NDB
Eerder besproken
7. Sluiting
Arjan de waal vraagt waarom de agenda op het laatste moment veranderd is.
Joke geeft aan dat een verkeerde communicatie binnen het bestuur was.
Eric de Ridder vraagt hoe het zit met het rookbeleid en wat te doen als de
teams het niet eens kunnen worden. Joke geeft aan dat het rookbeleid
aangehouden moet worden zoals op teamcaptains vergadering is besproken en
uitgedeeld.
Dennis van Lomwel geeft aan dat er wat betreft het rookbeleid volgens hem
met twee maten gemeten word. Joke geeft aan dat zij hier geen antwoord op
kan geven omdat Jeannette deze dingen behandeld.
Eric de Ridder vraagt ook of er animo zou kunnen zijn voor een apart toernooi
voor de lagere divisies en vraagt of dit als poll op de site gezet kan worden.
Franky geeft aan dat dit mogelijk is en zal een poll op de site zetten.
Joke sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun komst.

Na bespreking ivm met het aanschaffen
champions league of darts pakket
Aanwezig: Alex de Best, Joke Schillemans, Monique Schrijvers, Vivian
Sijbrands, Dennis van Lomwel, Pieter Otten ,Arjan de waal,
Stefan Marinissen, Jacco van de Berg en Stefan van Duin.
Doel van dit overleg is om te gaan kijken wie er in aanmerking kunnen komen
voor de champions league of darts pakket en hoe doen we dat.
De discussie gaat er over of we de ranking aan gaan houden met een schaduw
toernooi of een apart toernooi op een dag.
Als we de ranking aan houden zal dit eenmalig zijn voor een opzet met een
schaduwtoernooi en volgend jaar de Zeeuwse kampioen.
Vivian geeft aan dat de Zeeuwse kampioen van dit jaar dit niet leuk gaat
vinden. Daarom wordt er een apart toernooi gehouden
Alle aanwezigen kunnen zich vinden in een apart toernooi maar je moet wel
minimaal 3 zdf rankingen gegooid hebben. Monique geeft aan dat er in Mei
ruimte is om een toernooi te organiseren.
Het bestuur zal dit verder uitwerken op kort termijn.

