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Aanwezig: 

 

Bestuur; Cees van Leeuwen, Alex de Best, Joke Schillemans, Jeannette Stokx en Monique 

Schrijvers. 

ZDF leden 33. 

 

Afwezig met kennisgeving; K. Bruinooge, P. Kroonen, H.v.d.Linde, M.Verstelle, 

S.Marinissen, E.Goetheer, W.Lagendijk, W van Hoeijen, P.Goethals, W.Landsman, A.Houts. 

 

1) Opening. 

Cees heet iedereen welkom en legt voor de nieuwkomers uit hoe het er op een 

ALV/BALV aan toe gaat. 

De hoofdregel is dat de voorzitter altijd het woord heeft en op zijn beurt het woord 

aan een ander geeft. 

 

2) De ingekomen stukken worden doorgenomen. Deze zullen later in de vergadering 

behandeld worden als deze punten op de agenda ter sprake komen. 

 

3) Passering notulen dd. 21-05-2013. 

Het enquête voorstel  van de vorige ALV dat was ingediend bij het bestuur was 

volgens het bestuur niet toereikend. Cees heeft toen getracht uit te leggen hoe je een 

enquête opstelt maar dit viel bij de samenstellers niet in goede aarde. De reactie was 

dat het bestuur het dan zelf maar moest uitzoeken. 

Cees geeft aan dat hij aan het denken is over een meer jaren plan voor de ZDF. 

Korte termijn plannen lopen meestal op niets uit. Hij vraagt de leden om mee te 

denken hierover. 

De notulen van de ALV van 21-05-2013 worden bij deze goedgekeurd. 

 

4) Penningmeester. 

Alex geeft tekst en uitleg over het voorlopig resultaat en de begroting van 2014. De 

enige vraag die komt gaat over het Dutch Open pakket dat er dit seizoen is voor de 

winnaars van de ranking. 

Dit is dit jaar niet begroot omdat de winnaars pas in 2015 daar naar toe gaan. Dit 

punt zal dus op de begroting van 2015 komen. 

 

5) Jeugd. 

Joke is tevreden over het aantal jeugdspelers dat er nu op rankingen aanwezig is. Er 

was een ranking met helaas maar 3 spelers maar er was er ook een met 9 spelers. 

Volgend seizoen worden er een aantal van hen 18 en dan mogen zij dus kiezen of ze 

bij de jeugd of de senioren gaan spelen. Het merendeel zal overstappen naar de 

senioren. 

Er komt een vraag waarom er geen jeugd naar de NDB rankingen gaat. Joke legt uit 

dat zij minimaal 5 spelers daarvoor moet hebben om in aanmerking te komen voor 

een vergoeding van de NDB. 

Hierop komt de vraag of er geen jeugd mee kan met senioren die naar een NDB 

ranking gaan ?? Joke legt uit dat als je met jeugd naar de NDB rankings gaat je zelf 



niet mee mag spelen en geen alcoholische dranken mag drinken. Dit is dus geen 

optie. Ook geeft de jeugd zelf aan niet veel interesse te hebben in NDB rankings. 

Er wordt een opmerking gemaakt over het feit dat er tijdens onze rankings weinig 

begeleiding is voor de jeugd. Joke geeft aan dat daar soms ook weinig tijd daarvoor 

is maar dat ze wel volop feedback krijgt van de jeugd. Ze geeft aan haar best te gaan 

doen om hier verbetering in te brengen. 

 

6) Laco/Brabant cup 

Het Br. Cup team doet het prima tot nu toe. Ze hebben gewonnen van de nummer 2 

uit hun poule Amsterdam, en staan nu zelf op de tweede plaats. 

Het dames LaCo team heeft weer een zeer zware poule en verliezen elke wedstrijd. 

Het eeuwige dubbel probleem zullen we maar zeggen. Wel is er veel plezier 

onderling tijdens de wedstrijden en dat is ook wat waard. 

SPG zou graag zien dat er ook een heren LaCo team komt. Het bestuur geeft aan dat 

er hiervoor minimaal 15 heren moeten worden ingeschreven. Er spelen er 9 en we 

willen een minimum van 6 reserves, dit met oog op het verleden van een heren LaCo 

team. Contact over een heren LaCo team loopt via Jeannette omdat zij de contacten 

heeft bij de NDB betreffende LaCo teams. 

 

7) Verkiezingen. 

Er is een vacature binnen het bestuur voor een secretaris. Jeroen van Reenen heeft 

zich hiervoor beschikbaar gesteld. Er wordt met stem briefjes gestemd en Jeroen 

wordt met 31 stemmen voor gekozen tot secretaris van de ZDF. 

 

8) Pauze. 

 

9) Reglementen ZDF. 

Cees geeft uitleg wat de te benoemen reglementen commissie gaat doen. Wij als 

ZDF volgen de reglementen en de statuten van de NDB. We hebben wel een eigen 

huishoudelijk reglement.  

Deze zal moeten worden nagekeken en waar nodig worden aangepast. Dit gaat de 

reglementen commissie doen i.s.m. de competitie leiding en de toernooi leiding. 

De reglementen commissie zal bestaan uit Dylan Methorst, Magdalena v.d. Hoven, 

Richard Allaart en Wander Snoeck. Zij spelen ieder in een ander divisie van de ZDF. 

Zij worden d.m.v. stembriefjes bijna unaniem gekozen door de aanwezige leden. 

 

10) Competitie.  

Jeannette vraagt aan alle aanwezigen die de competitie mail willen ontvangen om 

haar een mailtje te sturen daar het haar niet lukt om het om te zetten van haar oude 

harde schijf naar haar nieuwe laptop. Ze ziet het niet zitten om ze allemaal handmatig 

in te voeren. Door de problemen met haar oude laptop loopt de competitie 

momenteel wat achter, er wordt aan gewerkt. 

Jeannette vraagt om op het wedstrijdformulier ook de legs in te vullen. Zij gaat het 

dan zelf invoeren in het dartpoint systeem waarmee we volgend seizoen mee gaan 

starten. Op de captains vergadering aan het begin van het seizoen wordt hierover 

uitleg gegeven door de makers van het systeem. 

 



Het is blijkbaar nog steeds heel erg moeilijk voor sommige mensen om de uitslag 

door te sms-en naar de competitie leiding. Het sms nummer op de site is enkel en 

alleen om de uitslagen door te sms-en. Wil je Jeannette persoonlijk spreken dan is 

haar nummer bekend bij alle captains en vice-captains daar deze vermeld staat in de 

papieren die zij aan het begin van het seizoen ontvangen. 

 

Er is nogal wat commentaar over het verloop van de beker competitie. Jeannette 

geeft aan de de leden zelf voor deze opzet hebben gekozen tijdens de vorige ALV. 

De beker sheet op de site wordt door Franky aangepast daar deze nu nogal 

onduidelijk zou zijn door dat er iedere ronde opnieuw geloot wordt en je dus niet 

tegen de winnaar die boven of onder je staat speelt. 

 

Het ingekomen stuk van Hans v.d. Linde met de vraag of nieuwe teams niet kunnen 

starten in een hogere divisie wordt behandeld. Nieuwe teams met meer dan 3 spelers 

uit een oud team kunnen wel hoger ingedeeld worden. Hele nieuwe teams starten in 

principe altijd in de laagste divisie maar kunnen altijd dispensatie aanvragen om in 

een hogere divisie te starten. Het bestuur zal hier voortaan over beslissen i.o.m. de 

competitieleiding en het team. 

 

11) Ranking/toernooileiding. 

Dit seizoen zijn we gestart met een nieuwe opzet van de rankingtoernooien. Het loopt 

nog niet altijd even soepel maar we leren iedere keer weer iets bij en doen ons best. 

Het ingekomen stuk van Dennis van Lomwel wordt behandeld. Hij zou graag zien dat 

er weer gedronken mag worden tijdens de wedstrijden op een ranking. Het blijkt dat 

de meeste spelers het hierover eens zijn. We gaan kijken of we deze regel ongedaan 

kunnen maken daar deze is overgenomen uit de NDB reglementen die wij volgen. De 

reglementen commissie gaat dit uitzoeken. 

Dylan Methorst vraagt of het mogelijk is om de puntentelling in de verliezersronde 

aan te passen. Je krijgt nu pas meer als 1 punt als je de halve finale haalt. Hij zou 

graag zien dat je bij iedere ronde die je wint een punt meer krijgt, dit is in de 

winnaarsronde wel het geval. We nemen dit mee voor het volgend seizoen en vragen 

om voorstellen in te dienen bij het bestuur hierover. 

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende ALV. 

 

12) NDB. 

Cees geeft aan dat er geen nieuws is betreffende de NDB. 

 

13) Rondvraag/ Sluiting. 

Magdalena v.d. Hoven vraagt wat er wordt gedaan tegen mensen die tijdens een 

ranking weglopen terwijl zij nog moeten schrijven. De ranking leiding zal deze 

mensen aanspreken en eventueel sancties toepassen. 

Cees dankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 


