Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering dd. 5 juni 2012

Aanwezig:
Bestuur: Cees van Leeuwen (Voorzitter); Alex de Best (Penningmeester); Jeannette Stokx
(Competitieleiding); Monique Schrijvers (Toernooileiding); Joke Schillemans (Jeugdzaken); Stefan
Marinissen (Algemeen bestuurslid).
28 leden.
Afwezig:
Leden afwezig met kennisgeving: 13. Machtigingen: 4.
1) Opening
Voorzitter Cees van Leeuwen opent de vergadering. De feestavond zal worden gehouden op vrijdag
15 juni aanstaande in Sportpub Goes. Richard en Claudia Allaart zijn de trotse ouders geworden van
2 dochters.
2) Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
3) Passering Notulen ALV dd. 17-1-2012
Omdat er zich nationaal regelmatig wijzigingen voordoen ten aanzien van het rookbeleid heeft het
bestuur besloten eventuele problemen op te laten lossen door de competitieleiding (Jeannette).
Het verzoek om een lijst met bestuursbesluiten te publiceren wordt gehonoreerd. De lijst zal te zijner
tijd op de site verschijnen.
Vraag van Wim Lansman inzake Bis de Zwaan. Competitieleiding legt uit dat het team zelf uit de
competitie is gestapt, omdat ze vanwege de schorsing van de captain een tekort aan spelers
hadden.
4) Verkiezing secretaris
Het bestuur draagt Stefan Marinissen voor als secretaris. Er worden stembriefjes rondgedeeld en
Jelger Tuinstra en Ruud Eckhardt tellen de stemmen. 29 voor, 2 tegen en 1 onthouding.
Vraag van Jelger Tuinstra inzake het op de agenda zetten van punten waarover gestemd gaat
worden in verband met volmachten. Voorgaande jaren moest op de machtiging staan voor welk
besluit de machtiging geldig was. Dit is niet nodig als het om bestuursfuncties gaat, deze zijn al van
te voren bekend, als er vacatures zijn komt dit gelijk op de site. Er wordt verbetering op dit vlak
beloofd.
5) Penningmeester
Aan de inkomstenkant staat er € 200 begroot voor de CLOD, dit is niet correct, aangezien er geen
apart toernooi wordt gehouden. De winnaars van de ranking krijgen hiervoor een ticket.
Vraag van Arjan de Waal over het begroten van boetes. De penningmeester zal dit aanpassen in de
begroting. De penningmeester geeft verder nog uitleg over een aantal zaken.
Het dechargeformulier wordt voorgelezen en de resultaten over 2011 zijn hiermee goedgekeurd.
6) Resultaat enquête
Er zijn 125 enquêtes ingevuld, de resultaten worden toegelicht door Stefan Marinissen. In de
competitie zal niets veranderen, 80% van de ondervraagden geeft aan tevreden te zijn met hoe er
nu gespeeld wordt.
Bij de beker zijn de ondervraagden verdeeld. Voorkeur van het bestuur gaat uit naar een
poulesysteem, en vervolgens knock out waarbij iedere ronde opnieuw wordt geloot. De leden vragen
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of de seeding van de eredivisie afgeschaft kan worden, dit zal binnen het bestuur worden
besproken. Tevens kunnen teams zich afmelden voor het bekertoernooi, dit jaar kan er voor 1 juli
worden afgemeld bij de competitieleiding. In de toekomst zal dit op het inschrijfformulier komen te
staan.
7) Pauze
8) Competitie
Dit jaar zal de promotie/degradatieregeling moeten worden aangepast. Er zullen een aantal teams
wegvallen, er blijven waarschijnlijk 55 of 56 teams over. Jeannette stelt voor om 4 divisies te maken
van 13 of 14 teams. Dit houdt in dat er dit jaar geen teams degraderen, alle aanwezigen stemmen
hiermee in. Jeannette probeert rond 21 juni op de site te zetten welk team in welke divisie zal
uitkomen volgend seizoen.
Vraag van Jelger Tuinstra waarom de halve finales van het bekertoernooi niet op de finaledag
worden gespeeld. Jeannette geeft als reden dat uit het verleden is gebleken dat sommige teams die
de halve finale verliezen, geen behoefte hebben om daarna nog voor de derde plaats te spelen.
Vraag van Jelger Tuinstra de locatie niet pas wordt gekozen op het moment dat de finalisten bekend
zijn. Jeannette licht toe dat er een aantal jaren geleden een besluit is genomen dat aan het begin
van het seizoen bekend moet zijn waar en wanneer de bekerfinale gespeeld wordt.
Dit seizoen zal het boete- en sanctiebeleid weer strenger worden toegepast. Het is gebleken dat
wanneer er geen boetes worden uitgedeeld, onder andere het opsturen van wedstrijdformulieren niet
altijd op tijd gebeurt.
Tevens komt er dit seizoen 1 telefoonnummer voor de uitslagen van de competitie en beker.
Eventuele problemen zullen door Jeannette worden opgelost.
Vraag van Wim Lansman of er een sms bevestiging kan worden verstuurd. Dit is onbegonnen werk,
een sms komt altijd aan.
9) Jeugd
Joke geeft toelichting over het afgelopen seizoen. Er waren 3 jeugdspelers die op de ranking bij de
heren hebben meegedaan. Toch wilden zij ook nog een finale dag, deze werd gewonnen door Colin
Flikweert. Ook gaat de jeugd nog naar het Co Stompé jeugdtoernooi en de Open Antwerpen.
Het schooldarten bij de Belt voor groep 8 was een succes, de jeugd vond het leuk, net als de
vrijwilligers. Vraag of dit misschien doorgezet kan worden naar het voortgezet onderwijs. Is in het
verleden geprobeerd, maar hier was geen animo voor. DC Arrows vroeg nieuwe leden via de krant
en kreeg 2 reacties. Het bestuur zal bekijken of dit voor de ZDF ook een mogelijkheid is.
10) LaCo/Brabantcup
Zowel de LaCo-dames, als het Brabantcup-team zijn laatste geëindigd in de poule. Voor een LaCoheren is er helaas geen animo voor volgend seizoen.
11) NDB
Cees geeft uitleg over het nieuwe selectiebeleid. Wil je in aanmerking komen voor de Nederlandse
selectie moet je minstens 3 NDB rankingen gooien en Gesloten Nederland. Het bestuur heeft
besloten de hoogst geplaatste speler op de NDB ranking hiervoor af te vaardigen. Het nieuwe
selectiebeleid is voorgesteld door de deelbonden van de NDB, de technische staf was hier niet blij
mee want zij hebben nu onder andere niet meer de volledige vrijheid wat betreft het oproepen van
spelers als er zich bijzondere situaties voordoen.
12) Ranking/Toernooileiding/Memorial Toernooi
Geen wijzigingen in de opzet van de rankingtoernooien. Het goede doel voor het Memorial Toernooi
is dit jaar Stichting Opkikker.
Vraag van Ron Schoremans of er op de wedstrijdbriefjes van de ranking ook vermeld kan worden of
men een vrijloting heeft. Dit valt dan misschien meer op, er wil nu nog wel eens een foutje insluipen.
Monique geeft aan dit in te voeren.
Arjan de Waal vraagt of de CLOD gekoppeld blijft aan de ranking, dit is het geval.
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13) Rondvraag/Sluiting
Geen vragen voor de rondvraag, de voorzitter sluit de vergadering.

