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Aanwezig: Wybren Tuinstra, Orlando Fortuin, Stefan Marinissen, Koen Kraaijenbrink, Michael de Vlieger, 
Corjan Baltus en 16 leden 

 
Afwezig met kennisgeving:Patrick Raassens, Shandro Meerdink, Hans Oosterling, Jurrian Heijmans, 
Van Lunteren, De Boemel 3 en DT Domburg 
 

Vlissingen, 22-01-2019 
 

1) Opening en mededelingen 
Voorzitter Wybren Tuinstra opent om 19:32 uur de vergadering. Wybren wenst alle leden nogmaals 
de beste wensen voor het nieuwe jaar. In een samenvattend jaarverslag worden de veranderingen 
van het afgelopen jaar nog eens benoemd. Vanaf het nieuwe jaar heeft Jurrian Heijmans te kennen 
gegeven te stoppen met zijn bestuursfunctie. 

 
2) Vaststellen Agenda 

De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen. 
 

3) Passering Notulen ALV dd. 06-06-2018 
De notulen van 06 januari 2019 worden nog doorgenomen. Hierin wordt vermeld dat Rini zijn naam 
verkeerd staat gespeld. Dit wordt aangepast en daarna zijn de notulen goedgekeurd. 

 
4) Ingekomgen stukken 

Deze vergadering zijn er geen ingekomen stukken 
 

5) Penningmeester 
Stefan Marinissen geeft aan dat er een nieuwe Kastcontrole Commissie gekozen dient te worden 
van minimaal 3 personen zoals in de statuten beschreven. Hiervoor heeft hij Ira van der Horst, 
Marcel Verstelle en Pascal Swart voor gevraagd. Deze leden dienen door de ALV gekozen te 
worden. Alle leden zijn voor de Kascontrole voor 2018 unaniem gekozen. Ook voor 2019 zijn deze 
leden unaniem verkozen.  
Nadat de leden voor de commissie gekozen zijn heeft Stefan uitleg over het financieel jaarverslag. 
Bij de inkomsten klopt het aantal leden met het bedrag wat voor de contributie binnen komt. De 
boetes die sinds dit seizoen zijn doorgevoerd gaan volledig naar het memorial toernooi. In 2018 is 
de begroting makkelijk gehaald en voor volgend jaar is de begroting iets hoger ingezet welke heeft te 
maken met het eenmalig aanschaffen van dartborden voor teams door de ZDF wat op de planning 
staat. 
Bij de uitgaven zijn er veel incidentele uitgaven te zien maar dit heeft o.a. te maken met eenmalig 
aanschaffen van de captainsmappen, nieuwe pasjes en aanpassingen in het systeem. Deze 
uitgaven waren voor het nieuwe bestuur noodzakelijk maar zullen dus incidenteel zijn. 
Het jaarverslag voor 2018 is akkoord bevonden door unanieme stemming door de ALV. 
 

6) Competitieleiding 
Koen Kraaijenbrink geeft aan dat er nog maar een paar boetes zijn uitgedeeld voor het te laat 
invullen van de formulieren. Voor het verzetten van wedstrijden zijn er nog maar 2 boetes 
uitgedeeld. Uit meerdere enquetes die elkaar aanvulden is er voort gekomen dat er een wens is naar 
een bekertoernooi voor ere- en 1

e
 divisie apart en een bekertoernooi voor de 2

e
 en 3

e
 divisie. In deze 

enquetes bleek ook dat er wens was dat de medailles weer terug kwamen. Hier zullen wij aan het 
einde van het jaar navraag doen bij de captains met de vraag of ze de medailles willen hebben 
omdat sommige teams deze graag willen en sommige niet.  
Voor de bekerfinale zal er een inschrijving geopend worden voor locaties welke zich geroepen 
voelen de finale avond te organiseren. Frank van Eenenenaam geeft aan dat er misschien gekeken 
moet worden naar een centrale locatie zodat teams minder ver hoeven te rijden omdat het dit jaar in 
Duiveland gehouden werd. Koen reageert hierop dat dat nog een keuze was van het oude bestuur 
waar we aan vast zaten. Ook kunnen we niet al te lang wachten met een locatie omdat het anders 
lastig wordt om zoveel teams tegelijk kwijt te kunnen. Dan komen we toch weer vaak uit op de 
locaties waar we altijd al geweest zijn. 
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Arjan de Waal vraag of er geen ander alternatief is voor de enquetes omdat je als 1 persoon deze 
meerdere keren kan invullen. Koen geeft aan dat alle meningen welkom zijn maar momenteel is dit 
de meest effectieve manier voor peiling onder de leden. Arjan vraagt of er misschien iets te 
ontwikkelen valt binnen het systeem. Dit wordt genoteerd en bekeken naar haalbaarheid. 
Arjan de Waal geeft ook aan geen protest in te kunnen dienen op het wedstrijdformulier als 
uitspelend team. Stefan geeft aan dat die in het systeem nog gerealiseerd moet worden en dat er 
vanaf volgend seizoen een klachtenformulier op de site komt waar alle klachten door alle leden 
ingediend kunnen worden. 
Frank van Eenennaam geeft aan dat het bekerwedstrijdschema niet te zien is op de site. Dit was al 
doorgegeven aan de webmaster en was in behandeling. Dit zal deze week nog gebeuren. 
 

7) Toernooileiding 
De toernooileiding was zeer tevreden over de laatste toernooien qua opkomst en de tijd van de 
finales. Voor deze functie zal er geen vast persoon aangewezen worden maar wisselende personen 
gedurende het seizoen. Het volgende toernooi wordt gehouden op 30 maart 2019 bij de Zandloper in 
Leeuwedorp en dit zal een Zeeuws Kampioenschap Tac Tics zijn. 
 

8) Reglementen Commissie 
Stefan en Michael zullen de reglementen en statuten allemaal gaan nakijken en beoordelen met 
behulp van vrijwillige leden. Alle leden die zich geroepen voelen kunnen zich aanmelden bij Michael 
of Stefan.  
Arjan de Waal geeft aan dat nu al niet alle regels nageleefd worden. Wybren beaamt dit en daarom 
willen wij als nieuw bestuur dus ook alle reglementen nog eens nakijken. 
 

9) Pauze 
Pauze wordt overgeslagen 
 

10) Rondvraag 
Arjan de Waal geeft aan dat er al een jaar geen nieuwe bestuursbesluiten op de site zijn 
gepubliceerd. Hiervan zijn we op de hoogte en deze zullen voor 4 februari aangevuld en 
gepubliceerd worden.  
Ook geeft Arjan de Waal nog aan dat de statuten nog steeds op Heinkenszand staan. Stefan 
reageert hierop dat dit niet uitmaakt en dat het minimaal 500 euro kost om dit aan te passen bij de 
notaris. Als dan de huidige secretaris ook weer stopt moet dit weer aangepast worden tegen 
hetzelfde bedrag. Dit is dus niet te doen. 
Frank van Eenennaam geeft aan dat een speler van hoger naar lager mag terwijl de captains dit niet 
wisten. Wybren reageert hierop dat dit wel zeker duidelijk is gecommuniceerd aan het begin van het 
seizoen en via de blauwe mappen. Arjan de Waal beaamd dit want hij heeft de map bij zich. Wybren 
zegt dat deze regel ook in de reglementen commissie zal worden opgepakt. 
 

11) Sluiting 
Voorzitter Wybren Tuinstra sluit de vergadering om 20:12 uur. 
 

 De voorzitter sluit de vergadering 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Orlando Fortuin 
Secretaris 


