Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 17 januari 2012

Aanwezig:
Bestuur: Cees van Leeuwen (Voorzitter); Stefan van Duin (Secretaris); Jeannette Stokx (Competitieleiding);
Monique Schrijvers (Toernooileiding); Stefan Marinissen (Algemeen bestuurslid).
25 leden
Afwezig:
Bestuur: Alex de Best (Penningmeester)
Leden afwezig met kennisgeving: Ruud Cevaal, Ron Huijsman, Dartteam Indoor Karting Middelburg, Franky
van Drom, Karin van Leeuwen-Krappen, Dartteam Bar de Belt 2, Marcel Verstelle en Patrick Kroonen.

1) Opening:
Voorzitter Cees van Leeuwen opent de vergadering. Hij begint met het voorstellen van de nieuwe
bestuursleden.

2) Notulen + Mededelingen:
In de notulen van vorige ALV vergadering worden enkele spelfouten ontdekt, deze zullen worden
aangepast. Ook meldt Arjan de Waal dat hij afwezig was met afmelding, terwijl dit niet in de notulen
stond vermeld. Ook dit wordt gecorrigeerd.

3) Ingekomen stukken:
Deze Algemene ledenvergadering bevat slecht één ingekomen stuk. Deze is ingestuurd door Frank
van Eenennaam. De inhoud van het stuk gaat over het veranderen van de huidige competitieopzet.
In principe blijkt uit de vergadering dat veel leden het eens zijn met het veranderen naar een
zogenaamd Superleague systeem. Het grote voordeel van dit systeem is dat men kan gelijk spelen.
Om dit te bewerkstelligen zou er eventueel kunnen worden overwogen om de ´bierronde´ af te
schaffen. Deze wordt namelijk door meerdere leden gezien als een ´niet-serieus´ onderdeel van een
competitiewedstrijd.
Uiteindelijk wordt er besloten d.m.v. een enquête onder leden te ontdekken wat het merendeel van
de leden het liefste speelt. De uitslag van deze enquête zal worden besproken in de aankomende
ledenvergadering.

4) Competitie:
Jeannette kan melden dat er dit seizoen nog geen boetes zijn uitgedeeld, dit zal wel gaan gebeuren
in de tweede helft van de competitie.
Het bestuur kan helaas ook melden dat er ook iets is gebeurd in de competitie dat absoluut niet door
de beugel kan. Zo hebben de captains van RCK en Bis de Zwaan onderling de uitslag van hun
wedstrijd geregeld zonder te spelen. Dit is tegen de regels en de captains zijn geschorst voor 4
wedstrijden.
Ira van der Horst weet dat er in het verleden zwaardere straffen zijn uitgedeeld, en vraagt zich af
waarom er nu met twee maten wordt gemeten.
Cees van Leeuwen legt uit dat het twee verschillende situaties betreft en dat het inzicht daardoor
kan wijzigen.

Pauze (Jeannette Stokx en Gert Tolhoek verlaten de vergadering door verplichtingen elders)

5) Penningmeester:
Penningmeester Alex de Best is afwezig i.v.m. vakantie. Algemeen bestuurslid Stefan Marinissen
neemt de honneurs waar en geeft uitleg over de begroting.
De ALV keurt de begroting voor 2012 goed.

6) Stand van zaken jeugd:
Met de jeugd gaat het nog steeds niet helemaal florissant. Met slechts vier actieve leden blijft het
lastig iedereen gemotiveerd te houden zich in te zetten voor de jeugd. Wel liggen er verschillende
activiteiten in het verschiet voor de jeugd. Te weten: de Dutch Open jeugd en een scholencompetitie
voor leerlingen van basisscholen in de gemeente Vlissingen.
Erwin Noever vraagt zich af waarom jeugdleden niet meedoen aan NDB’s.

Joke Schillemans kan melden dat de jongens het zelf niet willen en liever andere dingen doen op
zondag.
Erwin Noever biedt daarop zijn hulp aan om te kijken of hij wat kan betekenen voor de jeugd.
Dit wordt in dank afgewezen wegens gebrek aan noodzaak.

7) Stand van zaken NDB:
Cees van Leeuwen kan melden dat hij buitenom zijn werkzaamheden voor de ZDF ook actief is
binnen de technische staf van de NDB. Ook vervult hij een functie als bondscoach van de dames.
Stefan van Duin kan melden dat hij en Alex de Best aanwezig zijn geweest bij de ALV van de NDB in
november. Stefan ziet een positieve verandering binnen de NDB. De bestuursperikelen lijken
verleden tijd en met een Nederlandse winnaar van de Lakeside (Christian Kist) ziet de NDB kansen
om het darts in Nederland weer populair te krijgen.

8) Rondvraag:
•

•
•

•
•

•

•
•
•

Theo van de Berg vraagt zich af waarom er geen LaCo heren team meer is.
Monique Schrijvers maakt kenbaar dat ze hier mee bezig is. Op de komende ZDF’s zal er
worden gevraagd wie er interesse heeft om in de LaCo te spelen.
Erwin Noever vraagt waarom er enkel ZDF’s worden gespeeld in Midden-Zeeland.
Het bestuur laat weten dat het lastig is geschikte locaties te vinden.
Ruud Eckhardt vraagt waarom er geen boekje meer wordt uitgegeven, aangezien er in de
statuten staat dat mededelingen moeten worden weergegeven in het boekje.
Cees laat weten dat met de komst van internet dit overbodig is. Er zal gekeken worden of er
nog meer van dit soort “foutjes” in de reglementen staan en of deze veranderd kunnen worden.
Arjan de Waal vraagt naar het feit waarom Patrick Raassens niet heeft meegedaan aan CLoD.
Antwoord: Patrick had geen vervoer en heeft zich daarom afgemeld.
Ook vraagt Arjan wat er is gedaan na de opmerking van Erik de Ridder in een eerdere ALV over
het rookbeleid. De vraag is: wat als een team niet wilt spelen in een rookruimte?
Het bestuur zal dit probleem bespreken in de aankomende bestuursvergadering.
Wim Lansman vraagt zich af of het niet een idee is om leden verplicht te laten komen naar een
ALV zoals nu gebeurd bij de ZVDB.
Antwoord: Het ZDF bestuur vindt dit niet praktisch en een belemmering van de vrijheid van de
leden.
Jelger Tuinstra vraagt zich af of er een bestuursbesluitenlijst kan worden ingevoerd.
Het bestuur zal zich per eerstkomende gelegenheid hierover buigen.
Jelger wil ook nog van de gelegenheid gebruikmaken om te melden dat er op 30 juni 2012 een
internationaal dartstoernooi zal plaatsvinden in Goes.
Stefan Marinissen laat weten dat suggesties voor de feestavond kunnen worden doorgegeven
aan het bestuur.

9) Sluiting:
Cees van Leeuwen bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en biedt namens de ZDF een
drankje aan, en wenst iedereen een veilige thuiskomst.

