
 
 

● Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 1930. 
Deelt mede dat Orlando is vervangen door persoonlijke omstandigheden. 
Daarnaast vraagt de voorzitter of Franky heel even naar voren wilt komen, voor de 
geleverde vrijwillige diensten van vele jaren met betrekking tot het ontwerp en 
onderhoud van de website. Aan de hand hiervan wordt er medegedeelt dat er een 
nieuwe website is en dat deze is te bereiken via www.zdfdarts.nl. Hierover later in de 
vergadering meer. 

 
● Vaststellen Agenda 

De voorzitter loopt de agenda door er zijn hier geen vragen over. 
 

● Passering Notulen 
Geen vragen over de notulen, zijn bij deze goedgekeurd. 
 

● Ingekomen Stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

● Penningmeester 
- Verkiezing Kascontrole 
 
De penningmeester loopt het financieel verslag over het afgelopen jaar door. Er is een 
flinke toename op te merken aan de inkomsten voor 2019, dit is te wijten aan de 
contributie door dat we simpelweg meer leden hebben mogen verwelkomen. 
Wat ook opvalt is dat de inkomsten uit boetes zijn toegenomen, met name in het begin 
van het seizoen. Naarmate het seizoen vordert merken we op dat er minder boetes 
uitgedeelt hoeven worden. 
In de begroting voor 2020 verwacht de penningmeester dat deze trend zich niet voort zal 
zetten, momenteel zijn er dit seizoen al 4 teams gestopt en de verwachting is dan ook 
dat er een aantal spelers zich niet zal herinschrijven komende inschrijfperiode.  
Verder blijven alle uitgaves goed rond de geplande begroting. 
 
Het jaar 2020 hanteren we een iets hoger budget, dit in verband met de besloten 
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verhoging van de toelage voor teams die naar de landelijke kampioenschappen mogen. 
Dit was altijd € 50,00 en we willen dit verhogen naar € 100,00. 
 
Ook het onderdeel toernooien krijgt een iets hogere begroting, dit in verband met de 
vergoeding voor locatiehouders zoals eerder besloten in de bestuursvergadering. 
Voortaan krijgen locatiehouders een vergoeding aan de hand van het aantal deelnemers 
dat meedoet aan een door de ZDF georganiseerd toernooi. 
 

Deelnemers toernooi Vergoeding 

< 25 € 150 

25-40 € 100 

> 40 € 50 

 
 
De brabantcup zit 1,33 € binnen de begroting. 
Budget voor de brabantcup is teruggeschroefd naar de oude begroting, dit omdat er het 
afgelopen jaar shirts zijn aangekocht en hierdoor was tijdelijk de begroting verhoogt. 
Het kopje automatisering ligt hoger dan we gewend zijn, dit komt omdat we een website 
hebben aangeschaft, daarnaast is het online systeem verder uitgebreid. 
 
Vraag van Sven Groesbeek of er een app is om de uitslagen in te vullen. Vooralsnog is 
er geen app. Wie weet in de toekomst, hier kunnen we nog niks over melden. 
 
Tevens is er een budget gemaakt voor het kopje “Promotie dartsport Zeeland” 
Dit budget is in het leven geroepen ter promotie van de dartsport in de breedste zin van 
het woord. De bedoeling is dit te gebruiken voor bijvoorbeeld het aantrekken van nieuwe 
leden. Maar kunnen we ook gebruiken om andere initiatieven te steunen binnen Zeeland 
die de dartsport promoten. 
De penningmeester verteld dat er afgelopen seizoen borden zijn uitgedeelt aan de 
teams binnen de ZDF. Dit is erg goed ontvangen. 
 
Het begrote verlies van € 4000 is uitgevallen op € 1600. Ondanks de begrote extra 
uitgaven afgelopen jaar zijn er ook onvoorzien extra inkomsten gerealiseerd die dit 
verlies tot 1600 hebben geminimaliseerd. 
Vanuit de penningmeester de vraag aan de leden, of er ideeën zijn, wat te doen met het 
overschot aan inkomsten. 
 
Op de spaar rekening staat nog een flink bedrag, in het ogen van het bestuur is dit wat 
veel, daarom o.a. De incidentele uitgaven zoals die begroot zijn. 
 
De kascontrole heeft plaatsgevonden op 7 januari. Daarnaast is het tijd voor een nieuwe 
Kascontrolecommissie. Stefan legt de volgende mensen voor:  
- Marvin van Eenennaam 
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- Alex Nagelhout 
- Michael Deelen 
 
Niemand van de aanwezigen heeft hier enig bezwaar. Dus bij deze goedgekeurd. 
 

● Michael vertelt dat jeugdzaken weinig prioriteit gehad heeft door de vele andere 
activiteiten binnen het bestuur. Tevens hebben we vooralsnog weinig plannen richting 
de jeugd gemaakt voor aankomend seizoen. Dit is ook omdat de ZDF vooralsnog weinig 
leden telt. 
Aankomend seizoen willen we de prioriteit op de jeugd dan ook vergroten ten opzichte 
van het afgelopen jaar. Zeker nu er wat meer ‘tijd’ vrij komt nu andere zaken inmiddels 
vrijwel afgerond zijn. 
Cees van Leeuwen wilt benadrukken dat dit wel een belangrijk onderwerp is. Iets waar 
we het als bestuur dan ook absoluut mee eens zijn. 
De secretaris haakt hierop verder in door te zeggen dat het onderwerp “Promotie darts 
sport Zeeland” in de begroting ook voor de jeugd geldt natuurlijk. 
 

 
 

● Competitiezaken 
De competitieleider legt uit dat er een aantal teams gestopt zijn om diverse redenen. 
Diverse redenen zoals de verandering van de lengtes in de competitie. Midden in een 
seizoen dergelijke besluiten terug draaien zou niet eerlijk zijn.  
 
Frank van Eenennaam vraagt wat de promotie/degradatie regeling gaat doen voor 
aankomend seizoen. 
Verder dan een opzetje kan de competitieleiding eigenlijk niet maken, dit is volledig 
afhankelijk van hoeveel teams er stoppen en doorgaan. Tevens zijn nieuw te 
verwelkomen teams een factor in deze regeling.  
Wel zal er altijd een promotie / degradatie zijn, de kampioen promoveert, de laatste 
degradeert, zoals opgenomen in de statuten. 
 
Jeanette Stockx vraagt zich af hoe we dit kunnen verduidelijken naar de leden, onder 
andere in verband met de play offs. 
Beslissingen die genomen worden willen we polsen via de bekende en reeds gebruikte 
enquêtes. Jeanette merkt op dat de enquêtes niet klakkeloos overgenomen kunnen 
worden.  
 
Wybren haakt in, we willen enquêtes alleen door voeren als het grote meerderheid heeft 
voor beslissingen. 
Jeanette stelt dat we dit beter kunnen communiceren in de captains groep. Door meer te 
overleggen met de captains. 
 
Frank van Eenennaam vraagt of we de dutch open week vrij kunnen houden omdat er 
veel spelers van bepaalde teams vrij willen zijn. 
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De penningmeester vraagt hier op: Hoeveel leden van de bond gaan er uiteindelijk naar 
de dutch open. Je weet ruim op tijd dat je naar de dutch open gaat, je kunt heel 
makkelijk een wedstrijd naar voren halen zodat je in de desbetreffende week gewoon je 
wedstrijd kunt spelen. 14 teams in een competitie zorgt voor een heel vol 
competitieschema. 
 

● Toernooizaken 
De toernooileider verteld dat er vorig jaar 4 kampioenschappen georganiseerd zijn 
vanuit de ZDF. Voor aankomend jaar willen we ook 4 kampioenschappen organiseren. 
Wel willen we de Tactics laten vervallen, dit in verband met de erg lage opkomst en er 
lijkt dan ook weinig enthousiasme te zijn over een dergelijk type toernooi. Mochten er 
ideeën zijn ter vervanging van het huidige Tactics toernooi horen we dit graag. 
 
Frank van Eenennaam merkt op dat het toernooi voor de dames pas om 23.30 begon en 
dat dat niet gewenst is en uiteindelijk leidt tot het verliezen van deelnemende dames. 
Jeanette Stockx merkt op: Je kunt het ook overleggen met de dames wat zij willen. 
Her en der worden er suggesties geroepen als “Eerder beginnen, volgende keer op 
zaterdag” 
De voorzitter legt uit dat we dit intern goed zullen overleggen en onderzoeken. Het is in 
het belang van de ZDF en dus in het belang van het bestuur dat iedere categorie naar 
alle tevredenheid deel kan nemen aan de georganiseerde toernooien. 
Tenslotte vraagt Frank van Eenennaam of we de ZDF toernooien op andere dagen 
kunnen plannen dan bijvoorbeeld de rankings-dagen van de Brabantcup. Wybren legt uit 
dat we de ZDF agenda voor afgelopen seizoen al gepland hadden, voordat de rankings 
van de Brabantcup bekend waren. Aankomend seizoen zullen we dit dan ook 
voorkomen. 
 
 

● NDB Zaken 
De secretaris verteld dat de enige zaken met betrekking tot de NDB die we interessant 
genoeg achtten is dat we als zuster bond van de NDB een aantal wildcards zullen 
krijgen voor een nieuw toernooi van de NDB, namelijk de NDB Masters. We willen per 
categorie (jeugd, dames, koppels etc.) een wildcard weggeven voor dit toernooi. Hier 
kunnen we bijvoorbeeld een los toernooi voor organiseren, ook hier is input vanuit de 
leden gewenst. 
 

● Bestuursbesluiten 
De voorzitter loopt de bestuursbesluiten langs en verteld dat de bestuursbesluiten tot op 
heden nog niet geupdate zijn op de website. En belooft dat we dit op korte termijn zullen 
doen. 
Cees van Leeuwen vraagt zich af of het vervangen van de functie van secretaris door 
Shandro Meerdink volgens de regels is gebeurt en of dit niet per se via een ALV moet. 
De voorzitter legt uit dat dit niet hoeft volgens de statuten en dat alles dus netjes 
verloopt volgens de regels. 
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Verder zijn er geen vragen. 
 

● Rondvraag 
Frank van Eenennaam (Captain Brabant Cup team) wilt de penningmeester bedanken 
dat het contact altijd prettig is met betrekking tot de Brabant Cup. 
 
Hans ligt de nieuwe website toe. De login naar het systeem is ook enigszins gewijzigd. 
Wat ook belangrijk is, is dat de website een ander adres heeft, www.zdfdarts.nl in plaats 
van www.zeeuwsedartsfedertie.nl 
Ook hier geldt, vragen of opmerkingen mogen altijd doorgestuurd worden. 
 
Cees van Leeuwen vraagt, of het een idee is om de enquêtes ook te laten lopen via de 
website, dat ieder lid een eigen login heeft en zodoende krijg je de meest eerlijke uitslag. 
De voorzitter merkt op dat dit een prima idee is en het bestuur gaat toetsen of dit 
haalbaar is. 
 

● Sluiting 
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