
 

Verslag bijzondere algemene ledenvergadering 13-01-2009. 

14 leden aanwezig en 9 officiële afmeldingen. 

 
 

1. Opening. 

 
Joke Schillemans opent de vergadering en wenst de aanwezigen nog de beste wensen en een 

sportief 2009. 

Tevens maakt zij er melding van dat er ondanks de moeite van het bestuur maar weer een lage 

opkomst is, helaas zal het bestuur zich daarbij neer moeten leggen. 

 

2. Notulen. 
 

Bij de vraag of er nog opmerkingen zijn over de notulen van 22 april 2008 blijkt niet iedereen 

deze in zijn of haar bezit te hebben. De conclusie is dat het team captains deze niet aan hun 

teamleden geven.  

De vraag is nu of deze niet op de site kunnen worden gezet, bijvoorbeeld in een mapje archief. 

Het bestuur belooft hier werk van te maken. 

De notulen van 22 april worden goedgekeurd. 

 

3. Ingekomen stukken. 

 
Er zijn bij het bestuur geen stukken binnengekomen.Ondanks alle praatjes op de diverse 

forums blijft dit toch enigszins vreemd. 

Het bestuur zelf dient wel een voorstel in. Het gaat over de feestavond locatie waarover de 

vorige ALV is gestemd, het zou voortaan een dartlokatie moeten wezen. Meer dan 100 leden 

hebben hun handtekening toen gezet onder een schrijven van 5 lokaties. Wij zouden het graag 

terug draaien en dus zelf de keus hebben een locatie uit te zoeken. 

De reden hiervoor is dat er van de 5 locaties er maar 1 reageerde om ook de feestavond 

daadwerkelijk te willen hebben. Tevens waren er van de 100 leden die hadden getekend maar 

45 % aanwezig op de avond zelf. 

Om niet het risico te lopen een feestavond in bv. sluis of Bruinisse te hebben zouden wij dit 

graag weer in eigen hand willen hebben. 

Wij wilden graag dat hierover gestemd zou worden. Dit stond helaas niet duidelijk op de 

agenda vermeld, maar na overleg met de aanwezigen werd dit toch gedaan. 

Zij waren het eens met het bestuur. 

 

4. Penningmeester. 

 
Alex neemt punt voor punt de financiële zaken door. Zoals reeds bekend zijn de inkomsten 

lager door een lager ledenaantal dit seizoen. 

Hij probeert toch tot een positief resultaat te komen door op diverse posten wat in te krimpen. 

Toch moest hij eraan geloven om een nieuwe laptop aan te schaffen voor het secretariaat, de 

oude zei “doe het zelf maar”. 

Mede door het feit dat er geen heren lako meer is, en er bij de jeugd lako te weinig animo is 

om naar NDB rankings te gaan houden we toch iets over het afgelopen jaar. 

Een min puntje was wel dat hij aanspr.Verzekering pas in 2010 kan opzeggen. 

Zeker nu deze omhoog is gegaan door een leden opgaaf die hij moest doen. 

De verzekering was toen afgesloten op 280 leden en nu zijn dat er ruim 600. We besluiten 

gewoon voor 2009 te betalen en direct op te zeggen. 

Al met al toch een positief resultaat van om en nabij € 700, = 

 



 

5. Jeugd. 
 

Zoals besloten was gaat het boete geld naar de jeugd, maar wat willen zij eigenlijk? 

Er is weinig tot geen animo voor NDB rankings, we gaan geen busje laten rijden voor 3 of 4 

jeugdleden. Wij krijgen dan ook niets vergoed van de NDB, zij betalen het busje maar niet de 

benzine bij minimaal 6 jeugdspelers. 

Wel vinden ze het leuk dat er op de ranking ook spelers uit Zeeuws Vlaanderen meedoen, dit 

maakt het allemaal veel spannender.  

Er zal met de jeugd overlegd worden wat ze nu precies willen. 

 

6. Stand van zaken NDB. 
 

Lees de site van de NDB en je weet net zo veel als het bestuur van de ZDF. 

Maar even in het kort, het rookbeleid kost leden, nog steeds geen alg.ledenadministratie en 

kantoor directeur Helen Hofland uit functie ontheven. 

Arjan de Waal komt met de vraag of we niet weer eens een Open Zeeland willen organiseren? 

Het schijnt dat je daar tegenwoordig een behoorlijke vergoeding voor krijgt van de NDB en ze 

staan te springen om locaties. Wij gaan hierover nadenken, u hoort nog van ons. 

 

Er wordt door Stefan van Duin gevraagd waarom er zelden iets over het darten in de krant 

komt. Dit komt omdat het allemaal vriendjes politiek is bij de sportredactie van de PZC. 

Toch wil hij gaan proberen om een opening hierin te vinden. Er schijnt 1x per jaar een avond 

te zijn waarbij sportjournalisten met sportverenigingen praten. Stefan gaat uitzoeken wanneer 

dit plaatsvindt en natuurlijk gaan wij er dan heen. Wij houden MOED! 

 

7. Sluiting. 

 
Joke bedankt iedereen voor zijn/haar komst en tot de volgende 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BIJLAGE: 1 Marvin v Eenennaam  
 
Ik heb hier een onderwerp voor de ALV van 29 april. Ik heb dit al een keer eerder toe gezonden zodat 
er op de bestuursvergadering over gesproken kon worden. Er is daarna een poll op de zdf site gezet, 
maar dat was of verkeerd neergezet of door veel mensen verkeerd begrepen.  
  
Dit komt rechtstreeks van het Belt forum: 
  

  
Allereerst wil ik ff duidelijk maken dat deze nieuwe opzet bedoeld is om meer zdf leden naar een 
ranking te krijgen en niet om zakken te vullen o.i.d  
 
Het is ook niet de bedoeling om top darters van buiten zeeland hier naar toe te halen, want het is een 
zeeuwse ranking voor Zdf leden.  
Dan mag ik enigzins een beginner zijn (2,5 jaar) maar ik vind het toch raar dat er op een ranking 
gemiddeld 35 koppels en in totaal 75 singels op komen dagen op een ledenbestand van volgens mij 
iets van 600.  
 
Deze opzet is in mijn ogen aantrekkelijker voor ALLE partijen, je speelt meer partijen en de zdf houdt 
er meer aan over voor bijv. de jeugd. En het lijkt mij interessanter voor de so called betere en mindere 
darters.  
 
Zo dat is er uit op naar het voorbeeld:  
 
Zdf ranking nu:  
 
Start met de koppels om 11:00 uur en de kosten zijn 4 euro per koppel.  
Gemiddeld 35 koppels x 4 euro = 140 euro  
 
Start met de singels 13:30 uur en de kosten zijn 3 euro  
55 heren, 15 dames en 10 jeugd totaal 80 x 3 euro = 240 euro  
 
Nieuwe opzet:  
 
Start met de koppels om 10:00 uur ( uurtje eerder dus)  
Kosten 5 euro per koppel. Door de nieuwe opzet komen er 10 koppels bij. Totaal dus 45 koppels x 5 
euro = 225 euro  
De prijzen blijven de bekers  
 
Start singels poultjes om 12:30 ( ook een uurtje eerder)  
Kosten 5 euro voor zowel de Dames als de Heren.  
Door de nieuwe opzet 20 heren en 5 dames extra  
75 heren + 20 dames = 95 x 5 euro = 475 euro  
 
De jeugd laten we bij de aantal deelnemers en de opzet zoals het was ( 10 x 3 euro = 30 euro )  
 
Dan heb je als totale inschrijfgeld 730 euro  
 
Dan de prijzen:  
 
Dames: WR 25/15/2x10 VR 10/5 hoogste finish 10 euro totaal 85,=  
Heren: WR 80/40/2x20 VR 40/20/2x10 HF 10 euro totaal 250,=  
 
Totale prijzengeld is dan 335 euro  
 
Prijzen van de bekers heb ik nog nergens kunnen vinden.  
Maar het aantal bekers is ook omlaag gegaan in de nieuwe opzet:  
Koppels blijft hetzelfde, volgens mij WR 1e,2e,3e en 4e VR 1e en 2e  
En de hoogste finish dus een totaal van 13 bekers  
 
De jeugd weet ik niet precies, maar volgens mij WR 1e,2e,3e,4e en de VR 1e en 2e? en dan de 



hoogste finish totaal 7 bekers  
 
Totaal dus 20 bekers, waar ik de prijs dan ff niet van weet.  
 
FF een rekensommetje:  
 
Totale inschrijfgeld = 730 euro  
 
Daar gaat het prijzengeld van af: 730 - 335 = 395  
 
Minus de kosten van de bekers (20x) 395 - 100? = 295 euro over  
 
Ouwe opzet totale inschrijf 380 euro - alle bekers (koppels, heren, dames en jeugd + HF) Hoeveel dat 
is weet ik dan ff niet natuurlijk, maar de zdf houdt er bij de nieuwe opzet dan wel meer aan over.  
En komen er meer mensen door de nieuwe opzet dan in mijn berekening dan houden ze er natuurlijk 
nog meer aan over!!  
  
Vriendelijke groet, 
  
Marvin van Eenennaam 
 

 

 

BIJLAGE: 2 

 
 
Voorstel van uit het bestuur voor een nieuwe opzet van de ranking. 

 

Koppels komen te vervallen. 

Dit omdat de overgang van koppels en de poules niet te doen is. 

Poules kunnen dan niet aanvangen omdat er nog mensen in de halve/ finale zitten. 

Tevens zal de dag eerder begonnen  moeten worden omdat de poules meer tijd in beslag zullen 

nemen. Dit is voor de toernooileiding en de dames achter de tafel geen optie. Ook zullen de baan 

opbouwers erg vroeg aanwezig moeten zijn. 

 

Dit houdt in:  

 

Dat we singels in poules zullen spelen en daarna winnaars en verliezers ronde. 

Het bestuur wil graag het eerste jaar als proef jaar zien de bekers er in houden, en dus niet spellen 

voor geld. Wij willen dan het jaar evalueren en kijken of de leden en het bestuur met deze opzet 

verder gaan. De Zeeuwse ranking is een opzet geweest om voor de er te spelen en de sportiviteit.  

 

 


