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Inleiding  

Dit jaarverslag is een beknopte weergave van alle zaken die zich het afgelopen 2 jaar hebben 

afgespeeld binnen Darts Bond Midden Nederland. Het jaarverslag betreft de tweede helft van 

seizoen 2019/2020 en het gehele jaar 2021 met de eerste helft van seizoen 2021/2022. Door 

de Covid pandemie werd vanaf 17 maart 2020 het dartsseizoen 2019-2020 abrupt beëindigd 

en werd er pas weer in november 2021 begonnen aan een nieuwe competitie. Helaas was na 

2 speelronden de pret al weer gedaan. De competitie is stilgelegd tot nader order. 

  

Het bestuur  

Het bestuur bestond op 31 december 2020 uit: Voorzitter 

: Martin Dekker   

Penningmeester  : Renee van Langevoort  

Secretaris  : vacant  

Overige leden  : Rene van Stipriaan  

  : Arjan Luijendijk  

Verder zijn er vele vrijwilligers actief in de diverse disciplines.  

  

Bondskantoor  

Er is in 2021 besloten per 28-2-2022 het kantoor op te heffen. De werkzaamheden zullen 

door onze bondsmedewerkster Jenneke Jansen geheel vanaf huis uitgevoerd worden. Dit zal 

behoorlijk drukken in de kosten. 

  

Ledenadministratie  

De volledige administratie draait op Microsoft Access. Eén van de vrijwilligers, Rene van 

Stipriaan, is verantwoordelijk voor de nodige updates en nieuwe toepassingsmogelijkheden. 

Het systeem wordt continu bijgewerkt om aan de vraag van de gebruikers te kunnen blijven 

voldoen. Onze bondsmedewerkster is verantwoordelijk voor de invoer en uitvoer van de 

ledenadministratie,  

  

Voor de informatiebehoefte van de competitieleiders is de in 2004 in gebruik genomen online 

applicatie nog altijd naar tevredenheid beschikbaar. Deze applicatie wordt regelmatig 

bijgewerkt en nieuwe functionaliteiten worden bijgevoegd.   

  

Het ledenaantal van de DBMN is door Covid drastisch gedaald. In november 2021 startten in 

totaal 1990 leden aan de competitie, een daling met 500 leden t.o.v. 2019. Hierdoor is de vijfde 

divisie opgeheven. 

  

Informatievoorziening  

De voornaamste informatie uitwisseling gebeurt via de website en per e-mail.  

  

Internet  

De website blijft druk bezocht door een behoorlijk deel van de leden. Velen beperken zich tot 

het bekijken van de uitslagen en standen, maar ook zijn er personen die actief deelnemen aan 

allerlei discussies op het forum op de site.  

Actieve deelname aan de site is uitsluitend bestemd voor leden van DBMN. Een groot deel van 

de site is daarom alleen benaderbaar na autorisatie (d.m.v. een password en inlognaam).  

  

Invoeren van de uitslagen wordt compleet online gedaan door de captains. De wedstrijdleiders 

controleren deze en accorderen de wedstrijdformulieren. Ook de bekercompetitie wordt 

compleet digitaal verwerkt.  
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Jeugd  

Helaas konden wij door de Covid-maatregelen hier geen vervolg aangegeven. Dit wordt weer 

opgepakt zodra dit mogelijk is. 

  

Baancontrole  

Dit wordt weer opgepakt in 20-22-2023.  

  

Wedstrijdcontrole  

Dit wordt weer opgepakt in 20-22-2023. 

  

Sponsoren  

Zoals hiervoor al vermeld, is publiciteit en financiële steun onontbeerlijk voor de continuering 

van onze sport. De DBMN zal weer meer aandacht aan het werven van sponsoren moeten 

geven. 

 

COMPETITIES:  

  

Reguliere competitie  

Er is door Covid-maatregelen geen competitie geweest in 2020 en 2021  

Divisiekampioenschappen nationaal  

Er zijn door Covid-maatregelen geen landelijke kampioenschappen gehouden 

  

Bekercompetitie regionaal  

Er is geen bekercompetitie gehouden in 2020 en 2021. In seizoen 2022-2023 zal hier weer 

mee gestart worden. 

  

Als eerbetoon aan onze overleden penningmeester is vanaf 2014-2015 het bekertoernooi naar 

hem vernoemd en gaat verder onder de naam Martin van Ramele Trofee.  

  

Bekercompetitie nationaal  

Er zijn door de Covid-maatregelen geen landelijke bekerkampioenschappen gehouden 

  

TOERNOOIEN DBMN Ranking  

Door de Covid-maatregelen konden wij geen DBMN gehouden 

  

Gesloten Midden Nederland  

Door de Covid-maatregelen konden wij geen Gesloten Midden Nederland organiseren. 

 

LACO  

Door de Covid-maatregelen kon er geen LaCo georganiseerd worden 

  

NDB  

Internationaal en landelijk is alles stil gelegd in 2020 en een groot deel van 2021. In september 

2021 is voorzichtig weer gestart met de LaCo. 

 

Noemenswaardigheden binnen DBMN  

 

 De Covid-maatregelen hebben een zware dobber veroorzaakt in sportend Nederland. 


