
Notulen Algemene Ledenvergadering woensdag 17 mei 2022

Aanwezig: Wybren Tuinstra, Michael de Vlieger, Shandro Meerdink, Joey Huisman, Cees
Lamper, Aart van Ooyen, Ron Schoremans, Pim Musters en Christian van Duin.

Afwezig met kennisgeving: Hans Oosterling, Koen Kraaijenbrink, Marvin van Eenennaam,
Alex Nagelhout, Michael Deelen en Corjan Baltus.

1) Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 20.00. De voorzitter merkt op dat er weinig leden
aanwezig zijn en verteld dat ook het bestuur niet helemaal compleet is. Koen en Hans
hebben zich afgemeld voor de vergadering, zodoende is alleen het dagelijks bestuur
aanwezig. (Wybren, Michael en Shandro)

2) Vaststellen Agenda
De agenda wordt vastgesteld met enige wijzigingen, er worden een paar onderwerpen
toegevoegd: competitiezaken en toernooizaken. Tevens worden de bestuursbesluiten
van deze agenda gehaald. De huidige versie op de website is niet up-to-date, deze zal
opnieuw worden geplaatst vóór 31 mei.

3) Passering Notulen
De notulen van de vorige ALV op 28 juli 2021 worden vlot doorgenomen. Niemand heeft
vragen en zodoende worden de notulen goedgekeurd.

4) Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

5) Stemming Statuten
Wybren legt uit dat door nieuwe regelgeving de ZDF genoodzaakt is de statuten en het
huishoudelijk reglement aan te passen. Bovendien waren deze beide inmiddels
verouderd en moesten ze daarom hoognodig toch een keer vervangen worden.
De reeds gedeelde statuten worden doorgenomen. Hier komen geen vragen op.
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Dan vindt de stemronde plaats, de vergadering stemt unaniem voor de nieuwe statuten.
Het bestuur zal de statuten vóór 1 juli 2022 laten passeren bij de notaris.

6) Stemming huishoudelijk reglement
Ook het huishoudelijk reglement is reeds gedeeld aan de leden en ook op de
vergadering ter inzage uitgeprint.
De leden krijgen de kans deze nog eens door te nemen en vragen te stellen.
Joey Huisman vraagt zich af, als bestuursleden geen captain van een team mogen zijn,
waarom is hier dan nooit op gehandhaafd. Wybren legt uit dat toen we als bestuur
aantraden, dit inderdaad ook al in de reglementen stond, maar doordat het nieuwe
bestuur op het laatste moment is aangetreden is het er eigenlijk bij in geschoten om dit
toendertijd volledig te handhaven. Vanaf aankomend seizoen zal hier overigens wel op
gehandhaafd worden.
Pim Musters vraagt zich af wat de vereisten zijn om iemand erelid te maken. Zijn hier
richtlijnen voor, kunnen leden iemand aandragen? Wybren antwoord dat dit allereerst
een goede vraag is, we hebben hier inderdaad niet per se vaste regels voor. Wel is het
iets wat we intern in het bestuur willen bespreken, goed om over na te denken. Wybren
bedankt Pim voor het idee.
Ook de stemming met betrekking tot het huishoudelijk reglement is de vergadering het
unaniem eens. Ook deze worden door de vergadering goedgekeurd. En treden per 18
mei 2022 in werking.

7) Penningmeester
Michael de Vlieger neemt de financiële rapportage door welke per 29 april 2022 zijn
gecontroleerd door de kascontrole commissie bestaande uit Marvin van Eenennaam,
Alex Nagelhout en Michael Deelen. De penningmeester verteld dat er weinig
bijzonderheden zijn, wel wordt vanaf heden het memorial toernooi los genoemd in de
boekhouding. Voorheen was dat niet het geval.
De kascontrolecommissie adviseert de ALV om het bestuur décharge te verlenen voor
het gevoerde financiële beleid. Alle aanwezigen zijn akkoord.

Ook de begroting voor aankomende periode wordt doorgenomen. Punt van aandacht
hierin is dat vanaf 1 juli 2022 het boekjaar zal veranderen van 1 juli tot 31 juni in plaats
van 1 januari - 31 december. Dit omdat ook het dart-seizoen in deze periode gevoerd
wordt.
De penningmeester verteld dat het bestuur heeft besloten om het Superleague team te
sponsoren á €1000 per jaar. Het superleague team heeft gevraagd om dit bedrag en het
bestuur is hier mee akkoord. Joey Huisman vraagt waarom krijgt de brabantcup een
hoger bedrag dan het superleague team. Wybren verteld dat dit komt omdat de kosten
van de brabantcup ook hoger zijn. Onder andere omdat hier meer mensen mee gemoeid
zijn. Ook vraagt Joey waarom er nog niks is gedaan met het kopje promotie op de
begroting. Michael antwoord, dat dit kopje nog niet heel lang in de begroting is
opgenomen en dat we de afgelopen 2 jaar omwille van de Corona-pandemie hier geen
passend doel voor hadden. Shandro vult aan, mochten er ideeën zijn vanuit de leden om
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dit kopje kleur te geven dan willen we deze heel graag horen. Benadrukt hoe belangrijk
input vanuit de leden is.
Verzoek van de penningmeester aan de vergadering om de begroting 2022 alsmede
2022-2023 definitief te maken. De vergadering is unaniem akkoord.
Ook stelt de penningmeester voor om de kascontrolecommissie te herkiezen. Waarom
Pim Musters opmerkt, is het niet een goed idee als je in plaats van iedere 3 jaar 3
nieuwe commissie-leden te benoemen. Om ieder jaar 1 nieuw lid te benoemen, zodat er
continu een roulatie binnen deze commissie plaatsvindt. Het bestuur vind dit een goede
input en gaat er meteen mee aan de slag. Christian van Duin geeft aan wel te willen
deelnemen aan de nieuwe Kascontrole commissie voor aankomende keer.

8) Competitiezaken/ toernooizaken
Wybren verteld dat we door de afgelopen corona-periode helaas best veel teams zijn
verloren. Er zijn veel teams die moeite hebben om voldoende spelers te vinden iedere
speelweek. Er zijn al een aantal teams gestopt en we zijn als bestuur bang dat er nog
meer teams zijn die zich genoodzaakt voelen zich voor aankomend seizoen uit te
schrijven. Als bestuur willen we dit uiteraard zo veel mogelijk voorkomen.
Hoe aankomend seizoen de divisies er uit gaan zien is nog niet te zeggen, dit is
afhankelijk van hoeveel teams er stoppen/ bijkomen/ terugkomen.
Pim Musters heeft de tip om mogelijk vanuit het bestuur sommige teams al dispensatie
aan te bieden zodra zij merken dat er spelers in een nieuw team zitten die kwalitatief ver
boven de andere teams uit zullen steken.
Joey Huisman vraagt of het bestuur ook actief stoppende spelers/ teams benaderen of
ze niet toch weer mee willen gaan gooien. De voorzitter geeft aan dat we dit al doen en
zeker zullen blijven doen.

Joey vraagt of het de intentie van het bestuur is om volgend seizoen een zelfde soort
beker-toernooi te houden als dit seizoen? Wybren antwoord dat onze voorkeur zal
blijven om het oude toernooi te handhaven. Maar dat we door de coronacrisis
genoodzaakt waren om een andere oplossing te vinden daar we het niet in zijn geheel af
wilden gelasten.

9) Rondvraag
Wybren gaat iedereen bij langs of er nog vragen zijn.
Geen vragen.

10) Sluiting
21.15 de voorzitter sluit de vergadering.
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