
Bestuursbesluiten tot 08-01-2020

200108_001 Opmaak notulen Besloten is voortaan in de agenda van de BV het punt “Promotie ZDF” opnemen
ter bevordering van de aandacht voor dit onderwerp.

200108_002 Onderzoek competitie Koen gaat zich de komende enquêtes focussen op de wensen van de
leden met betrekking tot de opzet van de wintercompetitie. Onderzoeken of de huidige competitie aansluit bij de
wensen van de leden. Meer of minder wedstrijden per seizoen, meer of minder spelers verplicht in een team,
mogelijk vaste speeldagen invoeren. Simpelweg onderzoeken en hier een plan van uitbrengen.

200108_003 Tactics toernooi Het tactics toernooi zoals we die afgelopen seizoen kenden zal wegens
tegenvallende interesse plaats maken voor een 170 toernooi.

200108_004 Logo’s vervangen De logo’s binnen ze kanalen die de ZDF gebruikt zijn gedateerd bevonden en
zullen allen vervangen worden door de nieuwe logo’s.

200108_005 Locatievergoeding Vanaf aankomend seizoen draagt het bestuur zorg voor een vaste vergoeding
voor de door de ZDF georganiseerde toernooien. Volgens onderstaand tabel:

Deelnemers toernooi Vergoeding

0-25 € 150

25-40 € 100

> 40 € 50

200108_006 NDB Masters De zeeuwse kampioenen
verdienen in iedere categorie een wildcard voor deelname
aan de NDB Masters. Voor de overige beschikbare wildcards
wordt een kwalificatietoernooi *Voornemens op 18 april.
191106_001 Aanstellen secretaris Orlando Fortuin stopt per direct zijn functie als secretaris voor de Z.D.F.
Orlando Fortuin had zijn functie al tijdelijk neergelegd i.v.m. persoonlijke redenen en dit werd tijdelijk
overgenomen door Shandro Meerdink, laatstgenoemde is tijdens de BV verkozen om de functie volledig over te
nemen met ingang per 7 november 2019.

191106_002 Aanpassing enquetes Voortaan zullen de enquetes die geregeld gehouden worden dmv Facebook
ook voorzien worden van lidnummer/ geboortedatum op anonieme wijze. Zodat alleen daadwerkelijk leden
kunnen stemmen.

190814_001 Verbod op E-sigaret Naar aanleiding van de regelgeving van de NDB blijkt ook de E-sigaret te



vallen onder de tabakswet. Dit betekend dat er in de darts-ruimte/ locatie ook geen e-sigaret gebruikt mag
worden. Als ZDF honoreren wij deze regels.
190814_002 Aanpassen boete/sanctielijst Besloten is de boete/sanctielijst aan te passen.

190814_003 Memorial toernooi goede doel Na overleg besloten dat het goede doel van het Memorial toernooi
dit jaar zal zijn: De speelgoedbank Zeeland.

190605_001 Tijdelijk vervangen van secretaris Orlando Fortuin kan tijdelijk zijn taken als secretaris niet
uitvoeren en legt tijdelijk zijn taken neer, Shandro Meerdink neemt vanaf 06-06-2019 zijn taken over tot Orlando
Fortuin weer terug is.

190605_002 Zomercompetitie contributie Besloten is dat voortaan de zomercompetitie een contributie telt van €
30,00 en dat dit tevens recht geeft op deelname voor het aankomende seizoen (wintercompetitie).

190605_003 Aanpassing speelschema Aan de hand van een van de enquêtes ingevuld door de leden zijn er
enkele wijzigingen doorgevoerd voor aankomend seizoen. De éxacte wijziging is terug te vinden op de
Facebook pagina bij het bericht van 11 augustus 2019.

190327_001 Zomercompetitie De zomercompetitie zal weer georganiseerd worden bij aanmelding van
voldoende teams. De volgorde van beginnen zal bepaald worden aan de hand van het wedstrijdformulier.

190327_002 Nieuwe shirts BC Er is bij het bestuur een offerte binnengekomen voor de nieuwe Brabantcup shirts.
Deze is akkoord bevonden.

190327_003 Wintercompetitie De inschrijving van de wintercompetitie gaat open op 02-04-2019 en is open tot
30-04-2019. Door de vroege inschrijving kunnen de aan het begin van het seizoen aangekondigde playoffs
plaatsvinden indien nodig.

190117_001 Nieuwe Borden Alle teams die in de wintercompetitie van 2019-2020 inschrijven krijgen van de ZDF 2
nieuwe borden. Dit wordt besloten om de financiële reserves terug te dringen

190117_002 Nieuwe opzet bekertoernooi Naar aanleiding van de enquête onder onze leden is er een nieuwe
vorm voor het bekertoernooi doorgevoerd. Per seizoen 2019-2020 spelen we 2 aparte bekertoernooien; een voor
de ERE/1e divisie en een voor de 2e/3e.

190117_003 Prijzen divisiekampioenschappen Er wordt besloten het eerdere bestuursbesluit om de winnaars van de
kampioenschappen heren en dames een financiële vergoeding van 350 euro te verstrekken, terug te draaien.
Winnaars van de Zeeuws kampioenschappen heren en dames zullen 100 euro ontvangen. Winnaar van het
tactictoernooi krijgt 50 euro en winnaars koppeltoernooi delen 100 euro.

181206_001 Beroep Tuchtzaak gehonoreerd Het bestuur heeft het beroep voor de tuchtzaak De Pauw vs
Dartysquad gehonoreerd. Er worden geen sancties meer uitgedeeld.

180522_001 NDB kampioenschappen De kampioenen per divisie zullen vanuit de ZDF ondersteund
worden met een kleine vergoeding als zij daadwerkelijk als team naar de NDB divisie kampioenschappen
gaan.

180522_002 Zomercompetitie De zomercompetitie zal weer georganiseerd worden bij aanmelding van



voldoende teams. De volgorde van beginnen zal bepaald worden aan de hand van het wedstrijdformulier.

180522_003 Boetes Het boete reglement zal aangepast worden. Per team zal er een boete volgen aan de
hand van het aantal spelers. Per speler wordt er dan 5 euro boete opgelegd.

180522_004 VOG Alle huidige en nieuwe bestuursleden dienen een VOG aan te vragen. Deze dient na 5 jaar
weer opnieuw aangevraagd te worden.

180425_001 Inschrijvingen nieuwe seizoen Inschrijvingen voor het nieuwe seizoen zal per persoon en online
moeten gebeuren. Via deze weg zullen ook de betalingen van de contributie plaats gaan vinden. Dit geld voor
bestaande en nieuwe leden.

180425_002 Boekhouding Om de boekhouding ter vereenvoudigen en overzichtelijker te maken wordt
er geïnvesteerd in een boekhoudprogramma. Dit zal vast bedrag per maand gaan kosten.

180425_003 Competitie De competitie zal weer officieel gemaakt worden. Hierdoor zullen
kampioenen naar de nationale kampioenschappen kunnen.

180425_004 Divisiekampioenschappen Het inschrijven voor de divisiekampioenschappen is alleen mogelijk in de
eigen divisie of in de eredivisie. De winnaar van de eredivisie zal uitgeroepen worden tot Zeeuws Kampioen Heren.
De hoogst geëindigde dame zal gekroond worden tot Zeeuws Kampioen Dames.

180425_005 Divisiekampioenschappen De divisiekampioenschappen staan gepland voor vrijdagavond 15 juni 2018
in Sportkantine Bar de Belt te Oost- Souburg Aanvang 19:30 uur

180425_006 Zomercompetitie Niet leden of nieuwe leden die in de 2e helft van de wintercompetitie mee
hebben gespeeld moeten 7 euro betalen. Voor de overige leden is de zomercompetitie gratis.

180313_005 Bestuur: Gehoor gevend aan het verzoek van een aantal leden om een nieuw bestuur te mogen vormen
besluiten de laatst overgebleven bestuursleden (Monique Schrijvers en Cees van Leeuwen) hun taken ingaande de
aangevraagde BALV (10 april 2018) neer te leggen ten gunste van het nieuw te kiezen bestuur. -

180313_004 Bestuur: Wegens gebrek aan een quorum voor het nemen van een tuchtrechtelijke beslissing én

vanwege het feit dat hij zich, als één van de twee laatst overgebleven bestuursleden niet onbevooroordeeld kan
opstellen in de onderhavige kwestie, besluit de voorzitter van de ZDF om de kwestie welke is gerezen tussen de
teams Darty Squad en De Pauw op te schorten en door te spelen naar een nieuw te vormen bestuur. -

180109_003 Bestuur: Besloten wordt alle competities en wedstrijden welke in de periode 21-1-2018 tot 5-6-2018

gepland zijn op te schorten. Op laatst vermelde datum wordt de zomer-ALV gepland. -

180109_002 Bestuur: Gezien het voorgevallene tijdens het toernooi van 7-1-2018 in de Sportpub in Goes en gezien

de algemene trend van intolerantie jegens haar en haar gezin besluit de Competitieleidster om haar functie neer te
leggen. In de daaropvolgende discussie wordt besloten, aangezien er geen leiding meer aan de competitie gegeven
kan worden, om deze voorlopig stil te leggen. Door deze actie hoopt het bestuur tijd genoeg te krijgen om te pogen
het e.e.a. weer op het rechte pad te krijgen zonder dat dit resulteert in het opstappen van bestuursleden. -

180109_001 Bestuur: N.a.v. de gebeurtenissen op 1-1-2018 wordt besloten de opgelegde schorsingen aan de heer

D. Oosterlinck en de waarschuwing aan de heer T. van Aardenne te seponeren. -



171219_014 Toernooi: Besloten wordt dat het koppeltoernooi om het Zeeuws Kampioenschap gehouden zal worden

op vrijdagavond 1 juni 2018 bij SPG. -

171219_013 Competitie: Na beoordeling van het voorgevallene tijdens de competitiewedstrijd van DT Khamaan vs

SPG1 op 15-12-2017 besluit het bestuur om de heer Dany Oosterlinck een schorsing op te leggen. Betreffende
schorsing is conform het precedent wat ontstaan is door de eerdere uitspraak tegen de heer D Goedhart d.d.
18-03-2011. Tevens ontvangt de teamcaptain van SPG1 een waarschuwing wegens passief gedrag tijdens een
situatie waarin handtastelijkheden zijn voorgevallen. -

171219_012 Competitie: Jos Haverkamp en Ferry vd. Blom willen beiden twee divisies lager gaan spelen. Het

bestuur is van mening dat dit een té groot niveauverschil is en besluit dit niet toe te staan. -

171003_011 Toernooi: Zeeuws Kampioenschap in Divisies. Dit zal gebeuren met voorinschrijving. Dames en Jeugd

apart. Niet competitie spelende leden worden individueel bekeken om te kijken in welke divisie zij mogen uitkomen.
Iedereen mag mee doen voor het Zeeuws Kampioenschap, zij spelen dan automatisch in de eredivisie. Men mag niet
inschrijven voor een lagere divisie dan waarin men speelt. Minimaal 16 spelers per divisie, anders 2 divisies
samenvoegen. Er wordt gespeelt in poules daarna alleen een winnaarsronde. Bij meer dan 64 spelers in een divisie
wordt er direct knock-out gespeeld. -

171003_010 Competitie: Tijdens de laatste ALV is toegezegd om tijdens de captainsvergadering de teamcaptains van

de derde divisie te vragen of ze tactics best of 3 of best of 5 willen spelen. Er waren 8 teams voor. Dit proces zal ieder
jaar herhaalt worden. -

170815_009 LaCo/BBC: ZDF regelt vooraf een busje voor de BBC, i.p.v. de duurdere bus kiezen we voor die van 75,- per dag.

-

170516_008 Competitie: Wedstrijden dienen voortaan binnen 14 dagen i.p.v. 7 dagen te worden ingehaald. -

170516_007 Competitie: Besloten wordt een voorstel tot aanpassing van het boetesysteem via ALV te doen: Boetes worden

vervangen door gewonnen, dan wel door aftrek van wedstrijdpunten. (Punten aanpassingen kunnen in het systeem verwerkt
worden.)

170516_006 Competitie: Besloten is om de prijsuitreiking van de competitie te doen op 21juni 2017 in Bar de Belt.
Aansluitend aan deze festiviteit wordt een toernooi met open inschrijving georganiseerd. -

170418_005 Bestuur: In reactie op het besluit van Dylan v.d. Velde om zijn taak als Secretaris neer te leggen, wordt

besloten Wesley v. Hoeijen wederom aan te stellen als Secretaris. -

170418_004 Leden: Besloten is alle bestaande ledenpasjes te vervangen door in eigen beheer gemaakte nieuwe

pasjes.


