
Notulen Algemene Ledenvergadering woensdag 28 juli 2021

Aanwezig: Wybren Tuinstra, Stefan Marinissen, Koen Kraaijenbrink, Hans Oosterling,
Shandro Meerdink en 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Ad Wandel, Carl Lucassen, Michael de Vlieger, Gerhard van
Keulen, Corjan Baltus, Alex Koppelaar, Pascal Swart, Frank v Eenennaam, Marvin van
Eenennaam, Team Wednesday Madness en Team Pretenders.

1) Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19.30. Met de mededeling dat het langer
heeft geduurd voor het organiseren van een ALV i.v.m. de corona-maatregelen van
de afgelopen periode.
De huidige bestuursleden hun termijn van 3 jaar is inmiddels verstreken en hierom is
het uitschrijven van een nieuwe ALV om nieuwe verkiezingen te kunnen houden. Hier
hebben we een kiescommissie voor nodig. Arian Veenema en Peter Snaaijer stellen
zich beschikbaar alszijnde kiescommissie.

2) Vaststellen Agenda
De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen.

3) Passering Notulen
De notulen van de vorige ALV op 21 januari 2020 worden vlot doorgenomen.
Niemand heeft vragen en zodoende worden de notulen goedgekeurd.

4) Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. Wel is er een sollicitatie ontvangen voor de functie
van penningmeester van Michael de Vlieger.

5) Penningmeester
Stefan Marinissen neemt de financiële rapportage door welke inmiddels is
goedgekeurd door de kascontrole commissie.
Stefan legt uit dat er weinig bijzonderheden zijn, behalve dat er door het opschuiven
van de contributie over seizoen 2020-2021 naar 2021-2022 weinig inkomsten zijn
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door de corona-maatregelen. Alsmede dat de NDB geen contributie afdracht vraagt
over het misgelopen seizoen 2020-2021 en dus dat er ook geen afdracht heeft
plaatsgevonden.
Ira van der Horst merkt op dat het bestuur in een eerdere vergadering heeft gezegd
dat er in de begroting budget beschikbaar komt voor eventuele jeugd. Waarop Stefan
verteld dat er in de begroting een kopje “Promotie darten Zeeland” is opgenomen a €
1000 en dat dit hier onder valt.
Dezelfde kascontrole commissie wordt herkozen bij gebrek aan nieuwe
aanmeldingen.

6) Competitiezaken
Koen verteld dat we helaas het afgelopen seizoen na 1 week al moesten staken
i.v.m. de nieuw aangekondigde corona maatregelen waardoor de competitie geen
doorgang kon vinden.
Voor aankomend seizoen doen we er weer alles aan om te zorgen dat de competitie
doorgang kan vinden. De inschrijvingen zijn inmiddels geopend voor aankomend
seizoen, zodat we goed voorbereid aan een eventueel nieuw seizoen kunnen
beginnen.
De inschrijvingen zijn nog geopend daarom kunnen we nog geen duidelijkheid wat
betreft de indeling beloven. Maar het lijkt er op dat het een vergelijkbare indeling zal
worden als vorig seizoen.
Ira van der Horst vraagt of eventueel stoppende spelers hun reeds betaalde
contributie terug kunnen vragen. Stefan geeft hier aan dat het bestuur hier eerder de
kans voor heeft gegeven en dat iedereen die afgelopen seizoen heeft betaald nu niet
voor het aankomende seizoen weer zal moeten betalen. De contributie schuift als het
ware door van seizoen 2020-2021 naar seizoen 2021-2022.
Arjan de Waal vraagt of we in aanloop naar de competitie ook sparren met andere
bonden die ook tegen dezelfde vraagstukken aanlopen met o.a. de maatregelen
omtrent het coronavirus. Wybren geeft aan dat dit een goed idee is, wat we nog niet
hebben gedaan. Wel wordt er vanuit de NDB veel informatie verschaft waar we wat
mee kunnen.

7) Pauze
Wybren stelt voor de pauze even uit te stellen. Geen bezwaar.

8) Toernooizaken
Shandro verteld dat we geen toernooi hebben kunnen houden in het verloren
darts-jaar door de corona-maatregelen. Uiteraard zijn we wel voornemens om
aankomend jaar weer de toernooien op te pakken waar mogelijk. We houden de
maatregelen nauwlettend in de gaten en waar mogelijk zullen we weer toernooien
houden. Wybren vult aan dat we voornemens zijn om 5 toernooien per jaar te
organiseren. En dat het afgelopen Tactic toernooi weinig animo kende, dus dat het
bestuur voornemens is om dit toernooi te vervangen voor een ander spelvariant.
Vervolgens vraagt Shandro de aanwezige leden om eventuele input altijd door te
mailen. Zijn er ideeën vanuit de leden, stuur ze altijd door, dan kunnen we ons erover
buigen.
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9) NDB Zaken
Shandro verteld dat er geen bijzonderheden te melden zijn vanuit de NDB. Zodra er
iets interessants voorbij komt vanuit de NDB dan delen we dat altijd met de leden via
de Facebook pagina.
Wybren vult aan dat we het afgelopen jaar veel hebben gehad aan de NDB. De NDB
heeft veel informatie over de maatregelen doorgestuurd. Daarnaast heeft de NDB
ook haar best gedaan om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen in wat er wel
en niet mogelijk is met betrekking tot de maatregelen van het coronavirus.

10) Bestuursbesluiten
Hans neemt de recentste bestuursbesluiten door en verteld hierbij dat het er maar
weinig zijn. Dit alles heeft te maken met het feit dat de hele competitie afgelopen jaar
stil heeft gelegen en dat er daarom simpelweg weinig gebeurd is. De besluiten zijn
ten alle tijden op de website te vinden.
Er zijn verder geen vragen.

11) Verkiezing bestuursleden
De kiescommissie die eerder bij de Opening en Mededelingen is gekozen deelt nog
enkele kies formulieren uit en mensen kunnen hun stem uitbrengen op de
formulieren.
Vervolgens halen ze de anonieme formulieren weer op en turven alle stemmen.
Wybren stelt intussen voor een kleine pauze in te lassen voor degene die even snel
willen roken of wat drinken willen bestellen. Zodra de stemmen geteld zijn gaan we
verder.
Zodra alle stemmen geteld zijn deelt Wybren de uitslag.
Alle bestuursleden zijn herkozen.
Ook Michael de Vlieger is gekozen als nieuwe penningmeester.

12) Rondvraag
Wybren gaat iedereen bij langs of er nog vragen zijn.
Geen vragen.
Wybren wilt dan graag van de gelegenheid gebruik maken om Stefan Marinissen te
bedanken voor zijn inzet als penningmeester de afgelopen 3 jaar.

13) Sluiting
20.05 de voorzitter sluit de vergadering.
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