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Notulen Algemene Leden Vergadering DBMN 

Digitaal gehouden op 21 november 2020 

 

Aanwezig bestuur:  Martin Dekker                voorzitter 

         Renee Langevoort         penningmeester 

         Arjan Luijendijk       algemeen bestuurslid 

         René van Stipriaan        algemeen bestuurslid 

       Stefan Roelfsema          algemeen bestuurslid 

 

 

Aanwezigen:  Hans van den Berg (NFEAR), Egon Blom (PIRA2), Iwan Bos (DOBUS), Jeroen van Dongen 

(DHTBL), Hilco Joling (DHAND), Frances van Kooten (KWGS), Hans Langeveld (DVHDW), Enrico de 

Maag (DVZSB), Jeroen Puijk (*DWAA), Willem de Rijk (T20012), Ron van Rooijen (BAZ-3), Kees 

Ruizendaal (DOBUS), Maarten Slijkhuis (*QUAT), Rob Spaltman (KLRNU), Ron van Swol (DHEEG), 

Marieke Veen (VVS-2) Ton van Vliet (PIRA1), Carel van Wingerden (LPDAF), Peter Smits (LPDAF) 

 

Afwezig m.k.g.:  Michiel Sloos (DV The Pirates)  

 

 

1. Opening 

Welkom namens de voorzitter, Martin Dekker, in deze bijzondere virtuele setting.  Zoals bekend was 

de vergadering gepland in maart, maar uitgesteld vanwege het coronavirus. 

In totaal hebben  19 leden zich aangemeld.   

 

2. Notulen ALV van 30 maart 2019 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Décharge 2018 

Vorig jaar is geen décharge over 2018 verleend, daar de kosten van de Laco nog uitgesplitst dienden 

te worden. Deze uitsplitsing is nu als vaste procedure gesteld.  Vragen kunnen later gesteld worden. 

Décharge 2018 wordt nu verleend.  

 

4. Jaarverslag 2019  secretaris 

Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

5. Jaarverslag 2019 Penningmeester 

Tussentijdse  melding bestuur:  dit jaar is geen afdracht aan de landelijke Dartbond  vereist. 

 

Opmerkingen: Ron van Swol; vorig jaar kon de kascommissie niet tijdig haar werk doen vanwege een 

computercrash.  Zijn alle gegevens nu veilig gesteld zodat er nu geen stukken kunnen kwijtraken? 

René L meldt dat nu automatisch een back-up gemaakt wordt en de boekhouding wordt altijd naar 

de boekhouder gestuurd. Ron geeft in overweging ook de Cloud te benutten. 

RvS: dank voor uitsplitsen kosten LaCo.  Een aantal posten is behoorlijk hoog, totaal € 12.000 voor 

alle teams.  

Desgevraagd licht de penningmeester de vervoerskosten toe.  Er wordt gebruik gemaakt van 

taxibusjes.  Dames gebruiken nu vaker eigen auto’s.  RL verwacht dat deze tendens doorzet. De 

kosten zijn gedaald t.o.v. het jaar ervoor en hebben de aandacht van het bestuur. 
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Er zijn al goede afspraken gemaakt met vervoersmaatschappijen. 

Het budget voor eten/drinken bedraagt voor herenteams  € 150 (grotere teams), en dames- en 

kinderteams ontvangen € 120 per team. Meerkosten zijn voor eigen rekening.  

Kantoorkosten worden niet uitgesplitst weergegeven vanwege privacy van de medewerkster w.b. 

salaris. Onder deze kosten vallen o.a. huur, servicekosten, telefoon en netwerkkosten.     

 

Maarten Slijkhuis:  de afdracht in 2018 en 2019 aan de NDB scheelt nogal; € 30.000,- t.o.v. € 25.000,-.     

Dit heeft te maken met verschillende momenten van berekening en ontvangst. De afdracht scheelde 

weinig, aldus M.D. 

Egon Blom:  hij verzoekt de begroting op te nemen in de staat van baten en lasten, zodat e.e.a. goed 

te vergelijken is met de realiteit.    R.L.: samenvattend; doelstellingen  melden en afwijkingen 

verklaren.   Dit wordt toegezegd als goed sturingsmiddel.  Actie 

 

6. Verslag van de kascontrolecommissie 

 

Iedereen heeft kennis van het verslag kunnen nemen, aldus Frances van Kooten.  Tegenvaller dat er 

slechts 1 persoon voor de kascontrole is.  We zijn een grote vereniging, waarin grote bedragen 

omgaan. Van groot belang dat men zich verantwoordelijk voelt en zich aanmeldt voor de jaarlijkse 

controle. 

Frances vK  heeft controle gedaan en de kas in orde bevonden. Hij vraagt de vergadering décharge te 

verlenen.  

Ron vS adviseert volgende controle tijdig uit te voeren in februari.  R.L. zal de kascontrolecie. voor 

2021 al in februari uitnodigen.  Hij hecht groot belang aan goed contact met de kascontrolecie.  

Décharge wordt verleend over boekjaar 2019, met dank aan onze penningmeester en het 

kascommissielid. 

 

7. Vaststelling contributie 

 

Er is geen reden de contributie te wijzigen voor aankomend seizoen; € 45,- voor het hele seizoen. 

Reëel bedrag in deze tijd. Hierdoor heeft de vereniging reserve kunnen opbouwen, wat we nu hard 

nodig hebben. 

René L heeft positief nieuws;  door de NDB  is besloten is dat de huidige inschrijving 2020-2021 ook 

geldig is voor het nieuwe seizoen 2021-2022. Alleen nieuwe leden betalen normaal contributie.  

Teams hebben de keuze; ofwel men blijft ingeschreven, waarbij de contributie (€ 35,- per lid * 

afgelopen jaar heeft de NDB  heeft de jaarlijkse 10 euro afdracht per lid dit kwijt gescholden) 

 doorschuift naar het volgende seizoen. Ofwel het team schrijft zich uit en het geld wordt 

teruggestort. Wanneer men weer mee wil doen, dient men € 45,- per speler te betalen. 

Het is niet mogelijk individueel uit te schrijven.  

 

R.L.: door besluit NDB  weinig of geen inkomsten  Dan is 10 euro kwijtschelding van de NDB heel 

mooi. Daarnaast hoeven de leden dus ook € 10 minder te betalen.  

Ron v Swol veronderstelt dat dit invloed op eigen vermogen heeft? R.L.  beaamt dat de DBMN  

50 – 60.000 euro minder inkomsten ontvangt. Dit wordt gecompenseerd uit de reserves. Er zijn 

echter ook minder kosten gemaakt. Ons eigen vermogen zal aanzienlijk verlagen, maar we behouden 

reserves.  

 

Frances vK:  de 10 euro korting was verstrekt door DBMN omdat het seizoen 2019-2020 niet 

afgemaakt kon worden. Daarna heeft de NDB gemeld af te zien van de afdracht. Daarnaast meldt hij 



3 
 

dat ook voor Bonden ondersteuning op te vragen is bij de overheid in deze tijd.  Renee L is dit al aan 

het bestuderen en stuurt binnenkort de aanvraag in.  Alle kleine beetjes helpen.   Dikke pluim voor 

kantoorpersoneel van de NDB. 

 

8. Vaststelling begroting seizoen 2021 

 

De penningmeester licht toe dat de begroting  redelijk vergelijkbaar met vorig jaar is, wel is rekening 

gehouden met feit dat we vanwege Covid-19 minder wedstrijden spelen.  

Ron van Swol pleit voor een meerjarenplan, wellicht 3 jaren. Het gaat tenslotte om grote bedragen. 

Waar wil je naartoe werken op financieel gebied?  Jubileum o.i.d. 

Maarten Slijkhuis merkt op dat de reservepost hoog was, wat nu goed uitkomt vanwege het tekort 

aan binnenkomende contributies. Martin D; regel is dat we minimaal 3 jaar de vaste kosten kunnen 

betalen.  

Maarten S pleit ervoor geld vrij te maken voor werving nieuwe leden.  De gemiddelde leeftijd wordt 

hoger. We moeten vooruit kijken. De voorzitter zegt toe deze opmerking ‘mee te nemen’.    

 

Dit was een eerste opzet van de begroting en deze wordt nog verder uitgewerkt.  Dit impliceert dat 

er nu geen goedkeuring gevraagd wordt. 

 

Na enige discussie stelt de voorzitter voor een commissie samen te stellen voor een meerjaren (3) 

plan, ter ondersteuning van het bestuur. Het gaat allereerst om een verkenning.  Ron van Swol en 

Hilco Joling zeggen toe.  Deze commissie zal waarschijnlijk begin volgend jaar bijeenkomen voor het 

opstellen van begroting 2021.  Actie. 

 

9. Voorstellen vanuit de leden/bestuur  (reglementswijzigingen) 

 

Het eerste voorstel is duidelijk voor iedereen, begin januari is er geen start van het  speelseizoen.  

 

Ron Spaltman heeft deze week een aantal vragen ingestuurd, zoals hierna vermeld: 

.1.  baancontrole;  deze ligt nu stil.  Het voorstel is direct na bekendmaking van nieuwe locatie, deze 

controle met 2 leden uit te voeren.  Dit plan wordt volgend jaar uitgewerkt en teruggekoppeld bij de 

volgende vergadering.   Actie. 

.1a.Overzicht goedgekeurde banen op de site aanbieden.  M.D.: op de website wordt hieraan al 

gewerkt, kan vast met vinkje met datum duidelijk gemaakt worden. 

Certificaten van goedgekeurde locaties zouden zichtbaar opgehangen moeten worden, zoals al 

verwoord in de reglementen. M.D.: de achterstand m.b.t. controles was aardig ingelopen, maar 

helaas was door de Lock down doorpakken niet meer mogelijk.  

Stefan R: we geven mogelijkheid banen nog te corrigeren na 1ste afkeuring.  Dan wordt er enkele 

weken op een niet goedgekeurde baan gespeeld. Moeten we dit melden?  M.D.: hangt van de 

situatie af. Kan met ander kleurvinkje gemarkeerd worden.  

M.D.:   aan betere regelgeving wordt gewerkt komende tijd i.s.m. de baancontrole.   Actie 

.1b. Klacht locatie/baan 

M.D.: de captain team is verantwoordelijk voor de baan, dus is het zijn taak met uitbater contact op 

te nemen. 

.1.c.Reglement dient aangepast te worden. m.b.t. verlichting/Led, schaduwwerking op bord etc.  

Hans zal met iemand van de baancontrole de tekst doornemen.   Actie 
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.2. In het reglement dient aangepast te worden dat een handtekening op de registratiekaart niet 

meer nodig is.  Pasfoto is meer uptodate, wel van belang iedere 3 jaar te verversen.  

.3.   Pinbetaling is niet altijd mogelijk, afhankelijk van locatie.  Dit kan niet afgedwongen worden.  

Eventueel een tekentje op de site erbij zetten, dat contant geld nodig is.  

4. Aanpassing archief op website.  Deze storing is inmiddels verholpen. Het archief is uptodate. 

5.  Stemmenverdeling vereniging vs. Individuele leden (captain) 

Dit voorstel ‘gelijktrekken stemmen’ kan nu niet ter stemming i.v.m. te laat insturen. (Dient 3 weken 

vooraf ingediend worden.)  Eventueel volgend jaar reglementswijziging indienen, met compleet 

voorstel.  Dit voorstel wordt dan behandeld volgens de huidige regels. Rob S zal het zijn achterban 

melden. 

 

NDM diende  vanwege de pandemie keuzes te maken.  Het gros is ermee eens. Niet alles kan vooraf 

in een reglement vastgelegd zijn, aldus M.D. 

M.D. stelt een commissie aan te stellen voor t doornemen van alle bestaande, wellicht deels 

verouderde reglementen, met als doel de reglementen toegankelijker te maken, meer ‘jip en janneke 

taal’.  

Een Commissie van voorlopig 3 leden, Ron v Swol, Jeroen van Dongen en Enrico de Maag plus 2 

bestuursleden zal bijeenkomen op initiatief van M.D.    Actie 

 

10. Verkiezing bestuursleden 

 

Stefan Roelfsema treedt na 6 jaar af als bestuurslid, maar blijft wel beschikbaar voor commissies. 

Hij wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet! Als cadeau ontvangt hij zijn eigen surround ring.  

Het bestuur heeft versterking nodig, dus meld je aan.  Er zijn minstens 5, maar liefst 7 bestuursleden 

in totaal nodig voor onze vereniging.  

Na 3 jaar is Renee Langevoort bereid zich nog 3 jaar in te zetten voor de bond.  Niemand maakt 

bezwaar en hij wordt gefeliciteerd met de verlenging.  

 

11. Verkiezing kascontrolecommissie 

 

Er zijn 2 leden nodig voor de kascontrole , plus 1 reserve lid.   Frances vK en Jeroen Puijk melden zich 

aan. Jeroen van Dongen staat als reserve. Het bestuur waardeert de snelle aanmelding.  

 

12. Verslagen overige commissies 

 

De voorzitter meldt geen verslagen te hebben ontvangen van verenigingen, er is dan ook nauwelijks 

gespeeld. Alleen vorig jaar enkele berichten van de baancie, o.a. een koffertje voor de baancontrole. 

 

13. Rondvraag 

 

13.1 - Ron van Swol pleit voor direct contact met alle leden via de email. Communicatie is nu 

alleen via de captains mogelijk. Het bestuur zegt toe dit grote proces op te starten.  Actie. 

Frances wijst erop dat dit niet verplicht kan worden aan alle leden, een optie is via de post.   

Frances pleit ook voor het aanwijzen van een reserve captain, zodat 2 personen de info 

ontvangen. 

13.2 – Hans van der Berg : kan tijdens verbouwingen bij zalen/horeca geen inspectie 

plaatsvinden? Dit is mogelijk volgens Frances, echter zonder afname van consumpties. 
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13.3 - Maarten Slijkhuis :  email opvragen  is z.i. ook reglementswijziging.   Veel personen 

benutten alleen chat en geen email. Het bestuur neemt dit mee in de besluitvorming. 

13.4  Iwan Bos : wanneer wordt gecommuniceerd dat het seizoen ten einde is? M.D. meldt dat 

dit snel zal gebeuren.  

13.5  Enrico de Maag:  2 punten: begin dit jaar is onze locatie van naam gewijzigd. Het registreren 

bij de bond blijkt moeilijk proces. Ron vS zegt toe dit op te lossen.   Actie  

2de opmerking: Waarom geen goede dart app  voor wedstrijdregistratie  i.p.v.  de captain map.  

Martin D:  hier is in het verleden eerder naar gekeken, maar wordt opnieuw onderzocht.  Actie  

13.6  Carel van Wingerden bedankt het bestuur voor het leuke goed zittende mondkapje.  En,   

wij waren de eersten met een kapje binnen de bond! 

 

14. Sluiting 

 

De voorzitter vat samen dat het een prettige vlotte vergadering geweest en bedankt iedereen voor 

zijn/haar deelname. Houd contact met elkaar. Stel je vragen tussendoor en voor nu, fijne dag verder.  

 

 

 

Actiepunten Bestuur: 

1. In staat van baten en lasten ook de begroting opnemen.  

2. Commissie Meerjarenplan opstarten. 

3. Nieuwe banen zo snel mogelijk door 2 leden laten controleren.  Plan uitwerken. 

4. Regelgeving m.b.t. keuring en verlichting verbeteren bij baancontrole. 

5. Commissie ‘opfrissen reglementen’ opstarten.  

6. Emailadressen van alle (indien gewenst) leden verzamelen voor informatievoorziening vanuit 

DBMN. 

7. Onderzoeken of Dartapp voor wedstrijdregistratie een optie is i.p.v. de captain map.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notulen: Betty Hartgring  


