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Aanwezig: Cees van Leeuwen, Wesley van Hoeijen, Monique Schrijvers, Jeannette Stokx en 17 leden. 

 
Afwezig met kennisgeving: Karin van Leeuwen, Marcel Verstelle, Koen Kraaijenbrink, Donny 
Zandvliet, Ruud Cevaal, Pascal Swart, Ron Huijsman,  
 
 

Vlissingen, 26-01-2016 
 
 

1) Opening en mededelingen. 
Cees opent de vergadering en geeft te kennen het jammer te vinden dat de opkomst klein is. 

 
2) Ingekomen stukken: 

Boete Seatbelts: Edwin Goetheer doet zijn verhaal aan de ALV. Erkent dat de tuchtcommissie heeft 
geoordeeld dat de boete terecht is uitgedeeld. Toch is Edwin uit principe niet genegen de boete te 
voldoen. Dit heeft als direct gevolg dat Edwin als captain en speler is geschorst totdat de boete is 
voldaan. Cees geeft aan dat er nog een laatste mogelijkheid is om deze sanctie aan te vechten, 
namelijk een hoger beroep aantekenen bij het bestuur van de ZDF. Er zal dan in een hoorzitting een 
definitieve beslissing worden genomen. Edwin neemt dit in overweging. 

 
3) Passering Notulen BALV dd. 17-06-2015. 

Notulen zijn goed bevonden en gepasseerd. 
 

4) Penningmeester + Kascontrolecommissie. 
Monique geeft uitgebreid uitleg over de begroting, hierover zijn verder geen vragen. 
 

5) Pauze. 
 

6) Jeugdzaken. 
Met de jeugd gaat het niet goed in Zeeland, ondanks de energie die Joke tijdens haar termijn in dit 
onderwerp heeft gestopt. We zoeken op korte termijn aanvulling in het bestuur om de jeugdzaken te 
behartigen. Op de ranking is er interesse getoond door één van de moeders om de jeugd te 
begeleiden, wij zullen met haar verder in gesprek gaan. 
 

7) Competitiezaken. 
Het systeem voor het digitaal invullen van de standen is zo goed als gereed. In principe kan de ere 
divisie per volgende week starten. Naast het digitaal invullen dienen de uitslagen nog altijd te 
worden door gestuurd (SMS – whatsapp – email) 
Begin deze week ontvangen de (vice) captains een email met inlog gegevens. Kort daarna kan de 
rest van de competitie volgen. 
 
Komend seizoen zal de week van Dutch Open Darts worden ingeroosterd als vrije week. 
 
LaCo / Brabantcup: De darters in de Brabantcup liggen nog op koers voor de derde plaats, de LaCo 
dames doen helaas niet meer mee voor de prijzen. 
 

8) Verkiezingen. 
Er zijn 2 functies waarvoor gestemd kan worden, voor de functie bestuurslid (belast met 
competitiezaken) stelt Jeannette zich herkiesbaar, er zijn verder geen aanmeldingen binnen 
gekomen. Jeannette is met 17 stemmen voor en 1 ongeldig gekozen voor een volgende termijn. 

 
9) Ranking/Toernooileiding 

Cees neemt hier het woord, 
Hij legt uit dat er een fout zit in de schema’s van de ranking aangaande seeding in poules. 
Deze fout is herstelt en aangepast in het reglement. Dit is goed gekeurd door de ALV. 
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Verder heeft er een stemronde plaats gevonden voor een addendum, deze luidt dat de 
wedstrijdleiding de vrije hand moet krijgen in het wijzigen van de schema’s, dit zodat er niet steeds 
moet worden gewacht totdat de ALV plaats vind.  
 
Verder zijn er aanpassingen gedaan in het reglement van de competitie aangaande spelers die 
willen wisselen van team en zijn er kleine wijzigingen doorgevoerd in het reglement van wedstrijden 
en competities. Alle wijzigingen zijn besproken en goed gekeurd door de ALV. 

  
Deze wijzigingen zijn binnenkort allemaal terug te vinden op de website onder het knopje 
“reglementen” 
 

10) NDB. 
Vorig jaar zijn er twee afgevaardigden van de ZDF naar de kwalificatie wedstrijden voor de 
Nederlandse selectie gestuurd. Komend seizoen mogen wij 2 dames en 2 heren afvaardigen. Je 
moet hiervoor wel minstens 3x aan een NDB ranking hebben deelgenomen. De Nederlandse 
selectie zal tevens worden uitgebreid met de beste dame en heer van de LaCo, hiervoor spelen de 
top 8 een kwalificatietoernooi.  
 

11) Rondvraag/Sluiting. 
 Geen vragen of opmerkingen 
 
De voorzitter sluit de vergadering 
 
M.v.g. 
 
Wesley van Hoeijen 
Secretaris. 


