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Aanwezig: Cees van Leeuwen, Wesley van Hoeijen, Monique Schrijvers, Jeannette Stokx, Koen 
Kraaijenbrink, Alex de Best en 12 leden. 

 
Afwezig met kennisgeving: Joke Schillemans, Frank van Eenennaam, Karin van Leeuwen, Ron 

Schoremans. 
 
 

Vlissingen, 17-06-2015 
 
 

1) Opening en mededelingen. 
Cees geeft te kennen dat, als gevolg van een miscommunicatie rond de publicatie van de 
uitnodiging en notulen van deze vergadering, moties e.d. voor deze ene keer staande de 
vergadering ingediend mogen worden. 
 

2) Ingekomen stukken: 
Ingekomen van Frank van Eenennaam: 
Ik heb gehoord dat het busje voor de LaCo dames is afgeschaft, klopt dit en zo ja, waarom? 
Jeannette geeft aan dat dit niet klopt. 
Waarom houden we de feestavond dit jaar niet in een dartslocatie? Ik lees niet op de website dat er 
een bestuursbesluit is geweest waarin dit gewijzigd is. 
Jeannette: Dit is volgens mij besloten in een eerdere ALV. 
Cees geeft aan dat hij de verslagen heeft nagekeken en dat er nergens in is vast gelegd dat dit in 
een dartslocatie moet worden gehouden. 
Jeannette geeft aan dat er is gekozen voor een kleine en gezellige locatie, veel kleinere locaties 
hebben geen interesse. 
 

3) Passering Notulen BALV dd. 28-1-2015. 
Wim Lansman vraagt waarom er geen notulen op de website zijn geplaatst.  
Cees: Dit is mis gegaan in de communicatie, de stukken zijn niet op tijd bij Franky aangekomen, 
deze is ten tijde van deze vergadering op vakantie. 
Jeroen van Reenen geeft aan de site ook wel bij te willen houden in samenwerking met Koen en 
Shandro. Zij zullen hierover contact opnemen met Franky van Drom. 
De notulen zijn gepasseerd. 
 

4) Penningmeester + Kascontrolecommissie. 
Geen vragen over de begroting, deze is goedgekeurd. 
De kascontrole is eveneens uitgevoerd en goed bevonden. Décharge wordt verleend. 
 

5) Pauze. 
 

6) Competitiezaken. 
Het systeem voor het digitaal invullen van de standen is zo goed als gereed. Jeannette test dit nog 
en heeft nog regelmatig afspraken om de laatste puntjes op te lossen. Komend seizoen gaan we dit 
systeem invoeren. Op 01-09-2015 tijdens de captains vergadering zal er een presentatie worden 
gegeven over dit systeem. 
Cees vraagt of de “Competitie-mail” nog iedere week gestuurd gaat worden, Jeannette geeft aan dit 
in principe niet meer te doen. 
Richard Bour vraagt of er een uiterste invul datum aan gekoppeld is. 
Dit is het geval en wel uiterlijk op de zaterdagavond na de speelweek. 
 
Wim Lansman dient een motie in voor stemming over het eerder in een ALV afgesproken beker 
loting systeem. Hij zou graag zien dat het systeem terug gaat naar loting vóór de poules en daarna 
1x maal loting na de poules, om vervolgens op één schema door te spelen. 
Hierover wordt gestemd en met 7 stemmen voor het afschaffen van het huidige systeem en 5 
stemmen tegen spelen we komend seizoen weer via het “oude” systeem. 
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7) Jeugdzaken. 
Joke is ziek gemeld. 
Er zijn momenteel geen punten ter bespreking, behalve dan dat het een magere opkomst blijft bij de 
jeugd. 
 

8) LaCo/Brabantcup. 
LaCo dames gaan door in het komende seizoen. 
Bij de heren moeten er minstens 10 spelers zijn ingeschreven die altijd kunnen. Jeannette geeft aan 
dan captain te willen worden. Iedereen die hier aan mee wil doen kan zich vóór 01-07 opgeven bij 
Jeannette. Bij onvoldoende animo zal er geen heren team worden ingeschreven. 
De Brabant Cup gaat zonder al te veel wijzigingen door; er stoppen twee reserve spelers en er 
komen een aantal ex LaCo spelers bij. 
De SuperLeague bij de Ambiance blijft ook gehandhaafd. Ambiance zoekt nog enkele jonge, 
gemotiveerde darters ter versterking van het team. 
 

9) NDB. 
In een persoonlijke noot geeft Cees aan een beetje een slecht gevoel te hebben bij de richting die de 
bestuurders van de NDB aan het ingaan zijn. Men trekt heel erg naar de PDC. 
De NDB is een onderdeel van de WDF/BDO en Cees maakt zich zorgen over de 30.000 leden in 
Nederland die nu enigszins naar de achtergrond geduwd worden door deze ontwikkeling binnen de 
NDB. Hij vind het wel een begrijpelijke actie, omdat nagenoeg alle talenten (heren en jongens) zich 
zo snel mogelijk bij de PDC blijken te willen aansluiten, waardoor de positie van de NDB op de tocht 
komt te staan. 
 
De NDB spreekt over een evt. contributieverhoging, hierdoor zal de discussie over het wel of niet 
aangesloten blijven weer oplaaien. Dit zullen we rustig afwachten. 
 
Verder geeft Wim aan gesproken te hebben met de NDB (Bas Smits) om evt. een nummer twee van 
de competitie of beker te laten spelen voor de divisie kampioenschappen. Dit in het geval dat een 
kampioen niet aanwezig kan zijn. Dit zal door Bas worden meegenomen in een volgende 
vergadering van de NDB. 
 

10) Ranking/Toernooileiding/Memorial Toernooi. 
Data van de ranking 2015/2016 worden bekend gemaakt zodra de data van het NDB circuit bekend 
zijn. 
Op 06 September organiseren we weer het Memorial Toernooi. Wesley en Koen zullen dit opzetten, 
suggesties voor een goed doel zijn welkom. 
 

11) Rondvraag/Sluiting. 
 Geen vragen. 
 
De voorzitter sluit af en wenst iedereen een fijne zomer toe! 
 
M.v.g. 
 
Wesley van Hoeijen 
Secretaris. 


