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Aanwezig: 
 
Bestuur;Cees van Leeuwen (voorzitter),Stefan Marinissen 
(secretaris),Jeannette Stokx (comp.leiding), Joke 
Schillemans(jeugd),Monique Schrijvers(toernooileiding). 
25 leden. 
 
Afwezig:  
 
Bestuur;Alex de Best(penningmeester) 
Leden afwezig met kennisgeving;Marco Waterman,Patrick Kroonen,Marcel 
Verstelle,Franky van Drom,Ruud Cevaal,Gert Tolhoek,DT de Pauw,Johan 
v.d.Berg. 
 
1)  Opening. 
 
Cees heet iedereen welkom en heeft de volgende mededelingen. Alex is 
helaas i.v.m. werk niet aanwezig. 
Er zijn 2 ingekomen stukken,1 van Dennis v. Lomwel betreffende de 
ranking en 1 van Jeroen v. Reenen betreffende de beker. 
Deze zullen later in de vergadering behandeld worden als deze punten op 
de agenda ter sprake komen. 
De agenda wordt bij deze vastgesteld. 
 
2) Passering Notulen dd.22 januari 2013. 
 
Er zijn op of aanmerkingen op de notulen van januari. Bij deze worden ze 
door de aanwezige leden goedgekeurd. 
 
3) Resultaat 2012/ herbegroting 2013. 
 
Stefan doet het woord daar Alex afwezig is. Hij licht het resultaat en de 
herbegroting toe. Het is voor alle aanwezigen duidelijk,er zijn geen verdere 
vragen hierover. Hij leest hierop het dechargeformulier voor dat getekend 
is door de kascomissie te weten Jan en Sheila Ellen. De huidige 
kascomissie blijft nog 1 jaar aan. 
 
4) Herbenoeming en termijnen bestuursleden. 
 
Dit is op de agenda gezet ter informatie. Hier staat vermeldt wie tot 
wanneer in functie is. 
Dit punt zal voortaan op iedere agenda van een ALV terug keren. 
Deze vergadering vinden er geen verkiezingen plaats. 
 
 
 
5) Competitie en beker. 



 
Jeannette biedt haar excuses aan over de soms late uitslagen op de site 
dit seizoen.Een van de oorzaken was van persoonlijke aard. Andere 
oorzaken waren o.a. het te laat opsturen van het wedstrijdformulier door de 
teamcaptains. 
Jeannette geeft toelichting over het uit de beker gehaalde team van Hart 
van Middelburg. Zij zijn niet met 3 spelers naar de Bounty geweest. 
Volgens de regels is men met 3 spelers verplicht te spelen. Zij krijgen een 
boete opgelegd en mogen volgend seizoen niet aan de beker deelnemen. 
Dit geld ook voor de spelers die van team veranderen. 
Het ingekomen stuk van Jeroen wordt behandeld. De mail die hij ons 
stuurde was het enige commentaar dat wij gehad hebben over de nieuwe 
opzet van de beker. Hij stelde voor de beker in 2en te splitsen,een voor ere 
en eerste divisie en een voor de lagere divisies. Dit om tegen te gaan dat 
teams expres verliezen om verder te komen in de verliezersronde. 
Helaas zal dit nooit lukken daarom wordt er nu eerst in poules gespeeld 
om het aantal wedstrijden toch te vergroten binnen de beker. In de 
wandelgangen was er ook wel enig commentaar betreffende de nieuwe 
opzet maar het merendeel van de teams vindt het prima zoals het nu is. 
Komend seizoen zal er dus wederom via dit systeem gespeeld gaan 
worden. 
Er waren dit seizoen maar 2 teams die zich niet ingeschreven hadden voor 
de beker.  
Verder wordt nog wel voorgesteld om in de winnaarsronde de 501 en 301 
best of 7 te gaan spelen. Dit zal ingevoerd worden. 
 
Jeannette wil nog even kwijt dat op het laaste moment afbellen voor een 
wedstrijd echt niet kan !!!! 
De datum waarop gespeeld wordt is een heel seizoen vooruit bekend,de 
captains zullen beter hierop moeten gaan letten. 
Er zit een foutje in het systeem van de ere divisie,dit wordt z.s.m. opgelost. 
 
We zijn benaderd voor een nieuw systeem zodat de uitslagen direct op de 
site te zien zijn. De captains zullen dan zelf de uitslagen van de 
wedstrijden hierop in moeten gaan vullen.Vincent Peemen van SPG geeft 
hierover uitleg. Zijn biljart en snooker competitie werken ook met dit 
systeem,hij is hier zeer tevreden over. Jeannette zal zich hierover 
uitgebreid laten informeren en komt hierop terug in de komende captains 
vergadering. 
Al 10 bonden van de NDB werken met een soortgelijk systeem, bij hun 
schijnt het allemaal prima te werken. 
 
De datums voor inschijving van het nieuwe seizoen worden bekend 
gemaakt,zij zullen natuurlijk op de site komen. 
Zeeuws Vlaamse teams mogen als enigste via de mail inschrijven. 
De zomercompetitie bestaat dit jaar uit 10 teams. We beginnen in week 25 
en spelen tot week 34. In week 27 zal er niet gespeeld worden daar de belt 
dan gesloten is en er daar 6 teams spelen. 
 



Aan het aantal inschrijvingen voor het nieuwe seizoen zal de indeling van 
de divisies afhangen. Er zal zeker altijd 1 team degraderen en 1 team 
promoveren.  
Jelger vraagt of de bierronde eruit kan zodat een gelijkspel mogelijk is. Dit 
is al eens eerder besproken en afgewezen. 
 
Als laatste vraagt Jeannette of de teams die prijs hebben aan het eind van 
het seizoen deze ook zouden willen ophalen op de feestavond. Wij doen 
de moeite om dit allemaal te regelen en nog steeds zijn er teams die 
zonder afmelding niet om hun beker c.q. medailles komen. 
 
6) Pauze. 
 
 
7) Ranking. 
 
Naar aanleiding van een opmerking van de voorzitter aangaande zijn 
mentale gevoel van het moment gaf deze aan dat hij zijn gevoelens via 
een plaatje op FB had geuit. Op de vraag wat er dan wel op het plaatje op 
FB staat steekt de voorzitter zijn middelvinger op,aangezien dat is wat het 
plaatje weergeeft. Buiten Joke Schillemans ziet iedereen de humor in van 
het gestelde en zij wenst dan ook de voorzitter terecht te wijzen,waarvan 
kennis genomen. 
 
Het ingekomen stuk van Dennis gaat over eventueel prijzengeld op de 
rankings of anders iets van cadeau bonnen. 
Dit omdat de rankings bij de Belt en SPG ook prijzengeld hebben. Hoewel 
het prijzengeld bij beide gelijk is is de opkomst bij SPG beduidend beter. 
Vincent Licht dit toe,er komen twee derde leden en een derde spelers van 
buitenaf,meest vaste klanten van SPG. 
Stefan van Duin heeft als opmerking dat overal het aantal leden in 
verenigingen terugloopt. Ook de bonden aangesloten bij de NDB hebben 
hier last van. 
Ook een punt is dat spelers die alleen voor de singles komen vaak te lang 
moeten wachten voor zij kunnen spelen. 
De vraag of we niet naar de zaterdagavond kunnen is geen optie. Jeugd 
spelers mogen niet na 18.00 gooien volgens de regels van de NDB,deze 
regels gelden voor ons ook. 
Het bestuur stelt een nieuwe opzet voor voor de ranking. Hierover wordt 
gestemd,er zijn 21 stemmen voor en 4 onthoudingen. 
Bij deze wordt dat voorstel dus aangenomen tevens komt er nog een 
enquette over de ranking op de site. 
Er wordt gevraagd naar posters met rankingdata en speelgelegenheid voor 
in de lokaties. Wesley van Hoeijen biedt aan deze te maken daar hij en zijn 
vrouw een reclamebureau hebben. De ZDF bedankt hem daarvoor en zal 
er zeker gebuik van maken. 
 
De nieuwe ranking opzet is alsvolgt; inschrijfgeld wordt 
verhoogd,inschrijven voor de koppels tot 10.30, voor de singles tot 14.00. 



Koppels winnaars en verliezersronde. Singles eerst in poules. Dames bij 
de heren. Bij genoeg jeugd de jeugd apart. 
Het inschrijfgeld wordt prijzengeld. 
 
8) Jeugd. 
 
Joke heeft na verzoek van de NDB een dartmiddag georganiseerd in de 
landelijke sportweek. Zij heeft dit samen gedaan met de Belt en er een 
vrije middag voor genomen. Ook op vele scholen het bekend gemaakt. 
Helaas was de opkomst 0 komma 0. 
Misschien is het een optie om volgend jaar naar de scholen toe te gaan 
met een dartdemonstratie. 
Joke blijft stug volhouden om toch de jeugd aan het darten te krijgen. Petje 
af !!!!! 
 
9) Lako/Brabant cup. 
 
Het dames lako team is helaas laatste geworden. Toch willen zij het ook 
volgend jaar het weer proberen,hopelijk gaat het dan beter. 
Het brabant cup team heeft de play offs gehaald maar daarin helaas 
verloren van Amsterdam. 
Ook is er een vraag voor nieuwe shirts voor beide teams. Dit wordt 
overlegd met onze penningmeester. 
 
Het super league team van Ambiance doet het erg goed. Ondanks dat de 
spelers alleen lid zijn van de ZDF om hierin te spelen zijn ze 2de geworden 
in de overgangs klasse. 
 
11) NDB. 
 
Cees legt de kwestie KDO/Doe toe aan de aanwezige leden. Het 
ultimatum hierover zou 1 juni verlopen,toch heeft de NDB voordien al 
beslist dat de KDO en dus ook de Doe geschorst worden. Dit was omdat er 
geen passende oplossing voor het probleem tussen beide gevonden kon 
worden. 
 
12) Reglementencommissie. 
 
Er worden leden gevraagd om plaats te nemen in de 
reglementencommissie. Helaas is er hiervoor geen animo onder de 
aanwezige leden. We schuiven dit punt door naar de volgende ALV. 
 
13) Rondvraag. 
 
Daar alle vragen blijkbaar beantwoordt zijn heeft er niemand nog iets voor 
de rondvraag. 
 
14) Sluiting. 
 



Cees sluit de vergadering maar niet voordat hij nog heeft gezegd dat 
Jelger geen 9 darter kan gooien. 
Hij miste helaas zijn dubbel. 
De voorzitter sluit alsnog de vergadering en bedankt de aanwezige leden 
voor hun komst. 
 
 
 

 


