NOTULEN ZDF BALV 01-02-2017
Afgemeld: DT de Kruik 2; Eetcafé Roots 2; DT Domburg 1; HCR de Zwaan; Pascal Swart (Bar de Belt
2); Keetie Bruinooge (Pubduivels); Magdalena van de Hove (Pubduivels); Karin
vanLeeuwen; Ira van der Horst (Waku-Waku); Dineke van de Berg.

1) Opening en mededelingen (start BALV 20:05)
- Voorzitter van Leeuwen vertelt dat er drie functies beschikbaar zijn in het ZDF bestuur.
(Toernooileider, Jeugdzaken en Penningmeester)
- Monique Schrijvers is herkiesbaar als penningmeester.
- Er zijn geen kandidaten gevonden voor de vacaturesvan toernooileiding en jeugdzaken.
2) Ingekomen stukken
- Arjan de Waal heeft een ingekomen stuk gestuurd naar het bestuur, deze wordt later op de
avond besproken tijdens punt 10: ‘competitiezaken’.
- Er zijn 3 machtigingen tot stemming ingediend aangaande het voorstel van dhr. de Waal
betreffende het aantal legs in de tactics in de 2e divisie
3) Op of aanmerkingen op notulen ALV d.d. 01-06-2016
- Arjan de Waal: doen jullie iets met de jeugd uit Terneuzen (RCT)?
Voorzitter: Dit is een zaak voor RCT. Als deze jeugd doorgroeit naar de ZDF, worden zij met
open armen ontvangen.
Opmerking: Tijdens de jaarlijkse sport-ondersteuningsdagen vanuit de gemeenten wordt er
met clinics gewerkt. Er is helaas te weinig tijd voor de jongsten tijdens deze clinics.Er mag per
sport maar tien minuten besteed worden. Dit is te kort om de kinderen veel uit te leggen
overeen sport als darts.
- De notulen zijn goed bevonden en gepasseerd.
4)
-

Penningmeester
De kosten voor de competitie zijn hoog door het aanschaffen van het onlinesysteem.
De bedoeling is dat in de toekomst ook het archief in het onlinesysteem komt te staan.
Jeannette kan zelf het spelformaat omzetten in het systeem indien dit nodig is.
Ontwikkeling van het onlinesysteem: Dit is helemaal klaar bij aanvang van de aankomende
captainsvergadering.
Poules (van de bekercompetitie) in het systeem zetten is lastig; alles dient handmatig
verwijderd en opnieuw geïnstalleerd te worden bij wijzigingen.Hier wordt nog aan gewerkt.
Inkomsten contributie is niet gelijk vergeleken met het vorige jaar.
Jeannette: dit komt door leden die alleen in de zomer bij de ZDF darten en daar zeven euro
contributie voor betalen.

5) Jeugdzaken
- Frank van Eenennaam: Waar is Gary gebleven als bestuurslid (Jeugdzaken)?
Voorzitter: In goed overleg is er besloten dat Gary uit het bestuur gingstappen omdat
gebleken was dat de functie Jeugdzaken niet geheel bij hem past.

-

Jeannette: Zeeland heeft te weinig bevolkingsgroei om veel jeugdleden op te kunnen
brengen. Sommige jeugdleden willen ook alleen competitie spelen en zien er niks in om door
heel Nederland grote toernooien te gaan gooien (bv. NDB ranking).

6) Competitiezaken
- In het algemeen gaat het goed, echter wordt niet alles op tijd ingevuld in het onlinesysteem
en loopt de boetepot daardoor al flink op.
- Volgend seizoen worden de boetes verhoogd omdat teams het vaak vertikken om op tijd het
wedstrijdformulier in te vullen, of een wedstrijd regulier te verzetten en daarbij heel
gemakkelijk denken over de te betalen boete.
- Volgend seizoen keurt het uitspelende team het wedstrijdformulier (door het thuisteam
ingevuld) goed (of af).
- Frank van Eenennaam: Soms is het kort dag om het in te vullen in verband met Brabantcupof Superleaguewedstrijden van de volgende dag.
NB (Jeannette): In dat geval kan Jeannette het ook online invullen, indien nodig. Het doel van
het optijd invullen van de wedstrijdformulier is dat je de uitslagen en competitiestand
zondag kunt terug vinden op de site.
- Jos Haverkamp: Wat gebeurt er met de boetepot?
Jeannette: Dit bedrag wordt gereserveerd voorjeugdzaken (bv. promotie en/of
jeugdtoernooien).
- Arjan de Waal –Voorstel 1: Elke bekerronde opnieuw loten voor wie er uit en thuis mag
spelen.
Hier is in eeneerdere ALV over gestemd: Er is gekozen om de situatie betreft bekerloting te
houden zoals het is.
- Arjan de Waal: reglementen van 2014 staan nog op de site.
Voorzitter: Klopt, dit is achterstallig werk van het bestuur en zal zo spoedig mogelijk worden
aangepast.
- Arjan de Waal - Voorstel 2: Tactics in de 2e divisie van BO5 naar BO3 brengen omdat anders
een dartavond heel lang kan duren.
Tegenvoorstel van het bestuur: Aan de 2e divisie captains bij de aanvang van het seizoen
2017/2018 vragen of ze de tactics willen veranderen naar B03.
Dit laatste voorstel wordt door de heer de Waal afgewezen. Hij wil dat zijn voorstel tot
vermindering in legs ter stemming wordt gebracht. Dit wordt door het bestuur gehonoreerd.
Uitslag van de stemming: 2 vóór, 2 onthoudingen en 19 tegen. Het voorstel wordt hiermee
afgewezen.
- Frank van Eenennaam: Vindt het geval van RCT 1 (team is voor aanvang van de competitie
teruggetrokken) niet redelijk. Tim Kayser, Rowdy Schoremans, Patrick Raassens en Peter
Raassens hebben de eerste helft van het seizoen niet mee mogen doen door het plotseling
wegvallen van RCT 1.
Jeannette: De indeling van de competitie voor het nieuwe seizoen vergt in de zomer veel tijd
en energie. RCT 1 trok zich na de captainsvergadering pas terug terwijl de captain van de
desbetreffende ploeg aanwezig was tijdens de captainsvergadering. Omdat de straf voor de
vier oud-leden van RCT 1 naar de mening van het bestuur te zwaar was, mogen zij, met
ingang van het nieuwe kalenderjaar,wel mee doen aan de bekerwedstrijden.
- Jos Haverkamp: Kun je twee Brabantcup-teams inzetten voor de ZDF?
Frank van Eenennaam: Dit wordt een moeilijk verhaal aangezien je in een BBC-team ook
dames nodig hebt.
Bestuur: Vraag het e.e.a. na bij de stichting DSOB welke de Brabantcup organiseert.
- Het BBC-team van de ZDF gaat goed; ze liggen vijf punten voor op de nummer twee en lijken
op weg richting de play-offs.
7) Verkiezing

Monique Schrijvers blijft penningmeester. Zestien stemmen voor, twee onthoudingen.
8) Pauze
9) Ranking/Toernooileiding
- KoenKraaijenbrink is gestopt als toernooileider. Hij heeft dit een half jaar gedaan voordat hij
voor zes maanden vertrok naar Finland. Na deze periode bleek hij zijn bezigheden niet meer
te kunnen combineren met bestuurswerk.
- Opkomst ZDF-rankings is slecht, uitgezonderd de laatsteranking in de Sportpub.
Jeannette: Vraag eens binnen je eigen team waarom zo weinig spelers komen darten op een
ZDF-ranking.
- Jos en Frank: Niet alle borden worden benut en de tijd tussen de poules en knock-out kan
extreem lang zijn.
Monique: Je hebt er altijd poules tussen zitten die niet vlot verlopen door bijvoorbeeld vier
mindere spelers die toevallig samen in een poule zitten.
Bij een laag aantal deelnemers komen er inderdaad veel borden tijdens de knock-out vrij te
staan. Dit heeft simpelweg te maken met schrijvers die je dan op dat moment niet hebt.
- Voorzitter: Door aanmerkingen over het verloop van de rankings zijn de reglementen
aangepast. Alle aanpassingen aan het verloop van de winnaarsronde, teneinde het
wedstrijdverloop voor zowel seeds als niet-seeds aantrekkelijker te maken zijn weer teniet
gedaan na klachten van spelers. Vanaf de eerste ranking in 2017 wordt de top vier van de
ranking in de poules geseed en kunnen deze vervolgens in de knock-out-fase willekeurig
welke tegenstander tegen komen (het e.e.a. naar resultaat tijdens de poule-fase).
10) NDB
- Arjan de Waal: De ZDF is aangesloten bij de NDB maar op de ZDF-site zie je nooit iets terug
over de activiteiten die de NDB organiseert.
Voorzitter: Trekt het boetekleed aan omdat hij in de afgelopen periode de NDB-activiteiten
niet voldoende heeft doorgegeven aan Franky (webmaster).
- Voorzitter: Zou graag zien dat er (weer)een discussie binnen de teams wordt opgestart over
de vraag of de ZDF nog wel aangesloten zou willen zijn bij de NDB.De achtergrond van dit
verzoek ligt in een discussie welke al jaren op de achtergrond wordt gevoerd.
Naast de gedachte dat de NDB-afdracht voor Zeeuwse darters totaal geen voordelen oplevert
voor deze groep, is er het idee dat de NDB meer en meer richting de PDC trekt. Dit maakt de
dartssport (binnen ons land) steeds minder aantrekkelijk voor vooral vrouwen en meisjes en
mogelijk gehandicapten, aangezien alle interesse bij de PDC voornamelijk uitgaat naar heren
en jongens. Voor de ±30.000 leden in ons land zou dit kunnen betekenen dat een groot deel
van het dartend publiek buiten spel gezet kan worden door de politiek binnen de PDC.
- Jos Haverkamp: Wie promoveren er in de divisies?
Jeannette: Nummer een van iedere divisie promoveert en de nummer laatst degradeert. Wat
er met de andere teams gebeurt ligt aan de hoeveelheid teams diestoppen en/oferbij komen.
- Kan er een oplossing worden gevonden voor het zoveel roken tijdens een wedstrijdavond?
Jeannette: Hier zijn geen officiële regels voor, maar wat je wel kan doen is aan het begin van
de avond met de captain van de tegenstanders afspreken hoevaak en wanneer er gerookt
gaat worden tijdens de wedstrijdavond.
11) Sluiting
De Voorzitter sluit de vergadering om 22:41.

