
 

 

NOTULEN ALGEMEN LEDENVERGADERING 

 26 APRIL 2010 

 
Aanwezig: Joke Schillemans, Vivian Sijbrands,Jeannette Stokx,Monique de Graaf en 

                  13 Leden. 

Afzeggingen:Alex de Best en 6 afzeggingen van leden en teams. 

 

1. Openingen:  

Joke opent de vergadering met de mededeling dat Sharon Ellen en Natasja Goedhardt  zich 

aangemeld hebben voor de feestcommissie voor het organiseren van het 25 jaar bestaan van 

de ZDF.  

 

Tevens heeft Franky van Drom aangeven dat hij de website van de ZDF onder zijn beheer 

wil nemen.  

 

Zoals het bestuur aangeven op de laatste vergadering zouden zij nog terug komen over het 

plannen van de rankingen ivm de agenda van de NDB. 

Joke geeft aan dat de rankingen per periode geplant zullen worden.  

 

2. Notulen  

Notulen van de Balv van 25 Januari 2010 worden door de vergadering goedgekeurd. 

 

Monique Schrijvers wordt gekozen als toernooileiding door de vergadering met algehele 

stemmen.  

 

3. Ingekomen stukken  

            Arjan de Waal Deelname aan Champions League of  Darts 

Bestuur besluit dit ingekomen stuk niet te behandelen is wegens afwezigheid van  Arjan de 

Waal. 

 

4. Penningmeester: 

Afsluiting inkomsten en uitgaven over 2009 worden door de kascommissie gedechargeerd    

 

5. Stand van zaken NDB 

Joke geeft aan dat het bestuur nog terug zou komen op het punt lidmaatschap aan de NDB 

wat tijdens de voorgaande vergadering besproken is. Helaas heeft de NDB geen reactie 

geven op de vraag en is het bestuur hier nog mee bezig.  

 

6. Jeugd 

Joke geeft aan dat we nog steeds opzoek zijn naar coördinators voor de jeugd 

 

7. Sluiting 

Joke sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de komst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOMENTEEL 

 

ere 1A 1B 2A 2B 

1 nr 1 nr 1 nr 1 nr 1 nr 1 

2 nr 2 nr 2 nr 2 nr 2 nr 2 

3 nr 3 nr 3 nr 3 nr 3 nr 3 

4 nr 4 nr 4 nr 4 nr 4 nr 4 

5 nr 5 nr 5 nr 5 nr 5 nr 5 

6 nr 6 nr 6 nr 6 nr 6 nr 6 

7 nr 7 nr 7 nr 7 nr 7 nr 7 

8 nr 8 nr 8 nr 8 nr 8 nr 8 

9 nr 9 nr 9 nr 9 nr 9 nr 9 

10 nr 10 nr 10 nr 10 nr 10 nr 10 

11 nr 11 nr 11 nr 11 nr 11 nr 11 

12 nr 12 nr 12 nr 12 nr 12 nr 12 

13 nr 13 nr 13 

14 nr 14 
 

 

 

 

wordt 

ere eerste tweede derde vierde 

1 nr 1 nr 13 ere nr 6 1A of B nr 2 2A nr 7 2A 

2 nr 2 nr 14 ere nr 7 1A nr 2 2B nr 7 2B 

3 nr 3 nr 2 1A nr 7 1B nr 12 1B nr 8 2A 

4 nr 4 nr 2 1B nr 8 1A nr 13 1A nr 8 2B 

5 nr 5 nr 3 1A nr 8 1B nr 3 2A nr 9 2A 

6 nr 6 nr 3 1B nr 9 1A nr 3 2B nr 9 2B 

7 nr 7 nr 4 1A nr 9 1B nr 4 2A nr 10 2A 

8 nr 8 nr 4 1B nr 10 1A nr 4 2B nr 10 2B 

9 nr 9 nr 5 1A nr 10 1B nr 5 2A nr 11 2A 

10 nr 10 nr 5 1B nr 11 1A nr 5 2B nr 11 2B 

11 nr 11 nr 6 1A of B nr 11 1B nr 6 2A nr 12 2A 

12 nr 12 nr 1 2A nr 12 1A nr 6 2B nr 12 2B 

13 nr 1 1A nr 1 2B 

14 nr 1 1B 



De nummers 6 van de eerste divisie spelen een wedstrijd om te kijken,  

wie er in de eerste of tweede divisie komt. 

Komt er nieuw team bij dan schuift het op zodat beide nummers 6 in de eerste komen. 

Dan wordt er gekeken wie de beste nummer 2 van de tweede divisie is,  

en deze blijft in de tweede de andere nummer 2 blijft in de derde divisie. 

Ook wordt dit zo bepaald bij de nummers 7 voor derde en vierde divisie. 

Bij meerdere nieuwe teams wordt gekeken naar nummers van desbetreffende divisies, 

of bij gelijke stand de beste van de twee gelijke nummers. 

Ik probeer een minimum van 12 teams per divisie te hebben en een maximum van 14 teams. 

Dit evenredig verdelen over alle divisies. 

Op deze manier blijft de promotie degradatie regeling gehandhaafd,  

zoals deze aan het begin van het seizoen is gegeven.  

Wel worden teams onder een andere benamingen van divisies verdeeld. 

Bij wegvallen van teams wordt er ook geschoven. 

Promotie/degradatie seizoen wordt bij de captainsvergadering bekendgemaakt. 

  degraderen 

  promoveren 
 


