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Notulen Algemene Leden Vergadering DBMN 

Gehouden op 24 maart 2018 in Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte 
Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt. 

 

Aanwezig bestuur:   
Martin Dekker             voorzitter 
Renee Langevoort      penningmeester 
Frances van Kooten    secretaris 
René van Stipriaan     algemeen bestuurslid 
Stefan Roelfsema       algemeen bestuurslid 

 
Afwezig bestuur met kennisgeving:  

Arjan Luijendijk           algemeen bestuurslid 
 
Aanwezigen: Evert Roetman (SDV), Emiel van Hilten, Michiel Sloos (Dv The Pirates), Arjan van Dongen 
(DV Boslust), Jeffrey Willemsen (DV Boslust), Jeroen Sopers (DV Houten), Maarten Hofman, Christa 
de Voogd, Marco Noordzij, Jeroen van Dongen (DV Houten), R. Brakkee (DV Houten), Peter Smit (LPD 
Leusden), Carel van Wingerden, (LPD Leusden), D. Meyrink (Huzaary), Karel Jagtenberg (Schothorst 
2½), Aart Keger, Paul Britink (Yipping Jobs) en Bas Gerritsen (Yipping Jobs). 
  

Afwezig met kennisgeving: Alieen de Graaf, DV Estrella (verenging), Niels de Ruiter, Ron van Swol en 
Ton van Vliet. 
 

1. Opening 
De voorzitter, Martin Dekker, heet iedereen welkom. De voorzitter stelt iedereen achter de tafel 
voor. De voorzitter biedt zijn excuus aan voor het te laat tot stand komen van de vergaderstukken. 
Deze keer is het wel gelukt om in maart een ALV te houden. In de captainsmap zal de datum voor de 
nieuwe ALV bekend worden gemaakt.  
 
De voorzitter en de secretaris lichten de situatie NDB. Het hele bestuur van de NDB is helaas 
opgestapt. Sinds de vorige BALV 3 maart 2018 zit onze secretaris in de adviescommissie van de NDB. 
Deze adviescommissie heeft het op zich genomen om een oplossing te vinden voor deze ongewone 
situatie.  Op 8 april vindt er wederom een BALV plaatsvinden. Daar wordt onze secretaris als tijdelijke 
voorzitter van de NDB worden voorgedragen. Het bestuur van de DBMN zal de secretaris ontlasten 
voor de taken binnen de DBMN. 
 
Lopende zaken of bij de NDB evenals de technische commissies en wedstrijden gaan gewoon door.  
 
De agenda wordt vastgesteld met een extra voorstel over Boete en tarievenlijst.  
 

2. Notulen ALV van 23 mei 2017 
• Jeroen Sopers. In het verslag staat “ De DBMN wil een hoogwaardig blad neer zetten. Vraag 

waar is het. Het” De zin loopt niet en geeft geen antwoord op de vraag. Het verslag zal 
worden aangevuld met het antwoord “Het probleem is de input, die blijft weg. Het kost veel 
tijd. Internet wordt de vervanging hiervan.”.  
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• Jeroen Sopers. Er is geen gevolg gegeven aan de commissies. Zoals de paradarts, 
jeugdcommissie.  
Er is geen terugkoppeling gekomen om de lijst met voorzitters. Kan dat worden opgepakt? 
Het bestuur: Ja. Wordt een actiepunt. Contact gegevens van de verenigingen zal worden 
gedeeld. 

• Christa de Voogd. Nergens valt het op dat er een baancontrole of wedstrijdcontrole geweest 
is. Kan de communicatie hierover op de site gezet worden. Baan de controle kan daar meer 
op de site gezet worden. Nu lijkt het net of deze niet plaatsvinden.  
Het bestuur: De lijst met goedgekeurde en nog te keuren banen zal op de site gezet worden. 
Evenals de verslagen van wedstrijdencontroles.  

 
Na de wijzigingen wordt de notulen vastgesteld. 
Met dank aan de notulist worden de notulen vastgesteld. 
 

3. Jaarverslag 2017 secretaris 
• Leunen op zwaar op ondernemers is helaas blijven staan. Die zin moet weggehaald worden. 
• Pag. 3 Sterke teams gaan kunnen. Eerste ronde is fout dat moet winnaarsronde zijn.  

Er moet meer verteld worden over de commissies. 
 
Het secretarieel jaarverslag wordt met wijzigingen vastgesteld. 
 

4. Jaarverslag 2017 Penningmeester 
De penningmeester licht het jaarverslag toe. En gaat komend jaar een cursus volgen.  
Ton gaat de penningmeester helpen met de balans. 
Jeroen Sopers. Waarom wordt de reserve niet aangewend om de boekhouding professionaliseren.  
Beleid komen om.  
 
Willemse (Boslust) Resultaten van eigen vermogen klopt wel.   
 
Het jaarverslag 2017 penningmeester wordt met wijzigingen vastgesteld. 
 

5. Verslag van de kascontrolecommissie 
Michiel Sloos leest het verslag van de kascommissie voor. Er is vooral op dezelfde manier geschreven. 
 
“Er was nog geen balans of resultatenrekening aanwezig Steekproefsgewijs zijn cijfers gecontroleerd. 
Alle verdere gewenste informatie was voorhanden. Er zijn geen tekortkomingen in verlies & winst 
rekening geconstateerd. De eindsaldi van de bankrekeningen is gecontroleerd met de administratie 
en deze kwamen overeen.  
 
Tijdens de controle bleek dat de kas van de toernooien nog niet was ingevoerd dit heeft de 
penningmeester daarna geregeld. Omdat de kennis van de penningmeester t.o.v. het maken van 
jaarstukken onvoldoende is, heeft Ton van Vliet voorgesteld om de jaarstukken en eventuele 
correcties in de administratie door te voeren i.v.m. de vergadering van aankomend zaterdag.  
Ton heeft van de penningmeester de administratie in Davilex ontvangen en hij heeft daarin diverse 
correcties gepleegd om de stukken weer kloppend te krijgen.  
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Doordat dit evenals vorig jaar op het laatste moment moest gebeuren lijkt het de kascommissie 
beter om de penningmeester hierbij extra te ondersteunen in het komende jaar waardoor de 
stukken er eerder gereed kunnen zijn.  
 
Wij van de kascommissie zijn ervan overtuigd dat de penningmeester alles zo goed mogelijk heeft 
gedaan maar dat hem de boekhoudkundige ervaring ontbreekt om alles in zijn eentje op te lossen”.  
 
Jeroen Sopers heeft het jaarverslag en de balans voorgelegd aan een deskundige. Hij leest voor uit de 
mailwisseling. “Ik heb de financiële verslaggeving van de DBMN over boekjaar 2017 aandachtig 
bestudeerd. Zonder te twijfelen aan de inzet en betrokkenheid van alle betrokkenen, vind ik dat er 
een aantal zaken zijn die om een professionele aanpak en ondersteuning vragen. 
 
Ik maak me ernstige zorgen over het feit dat de financiële administratie slechts daags voor de ALV en 
onvolledig c.q. onjuist is aangeleverd bij de kascommissie. Om de rapportage kloppend te krijgen 
heeft de kascontrole zelf correcties hierop moeten uitvoeren. Uit de brief van de commissie maak ik 
op dat zij de penningmeester gaan ondersteunen, ook dit is (hoewel te prijzen) niet de rol van de 
controlecommissie en vervaagt de lijn van functiescheiding en het objectief karakter van een 
dergelijke commissie. 
 
Het gebrek aan financieel inzicht en de gepresenteerde begroting wekt het vermoeden dat er niet 
actief met budgetten wordt gestuurd. Ik vind het zorgelijk dat een vereniging van dergelijke omvang 
zoals de kascommissie schrijft al enkele jaren niet in staat is gebleken tijdig de financiële verslag te 
presenteren. Ik betwijfel of een cursus op de korte termijn soelaas biedt. Ik acht het wenselijk dat de 
bond de hulp inschakelt van een boekhouder om de administratie goed te zetten en de boekhouding 
waar mogelijk te versimpelen.  
 
De geplande cursus i.c.m. een halfjaarlijkse rapportage aan de kascontrole juich ik (zeker voor lange 
termijn) toe. Tevens roep ik het bestuur op om een duidelijk draaiboek te maken dat aan de huidige 
en toekomstige penningmeesters beter houvast biedt. 
 
Inhoudelijk bevat de gepresenteerde balans winst- en verliesrekening onjuistheden, zo is er geen 
aansluiting tussen het resultaat (12.795 euro) en de toename van het eigen vermogen (4.494 euro). 
Een m.i. noodzakelijke toelichting op het financiële jaar en individuele posten uit de winst- en 
verliesrekening van de vereniging ontbreekt. 
 
Het vermogen en het banksaldo neemt jaarlijks toe en bedraagt inmiddels bijna 3 jaar aan omzet. Ik 
wil het bestuur verzoeken om beleid te vormen over het doelvermogen c.q. bestedingsdoel hiervan. 
 
Samenvattend ben ik van mening dat de ALV geen goedkeuring kan geven op de gepresenteerde 
stukken, dan wel dat de goedkeuring alleen kan worden gegeven onder het voorbehoud van de 
gecorrigeerde (sluitende) jaarcijfers, gecontroleerd en goedgekeurd door de kascontrole 
commissie.”. 
 
De kascommissie is het niet eens dat de gepresenteerde balans winst- en verliesrekening 
onjuistheden bevat.  
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Volgende ALV moet de financieel balans er volledig staan. De kascommissie wordt elke kwartaal 
geïnformeerd.  
 
Vragen: 

• Jeroen Sopers. Waarom is de kosten voor eten en drinkenvrijwilligers verdubbeld. Dat zeker 
niet het geval. Het is een technische omboeking in vergelijking met vorig jaar. Is dus op 
hetzelfde niveau gebleven. 

• Jeroen Sopers. Hoe zit het met de verhouding financiën tussen de verschillende groepen. 
(Lijst met inschrijvingen en categorieën) Wat kost het en levert het op per doelgroep? Deze 
wordt aangeleverd en op de site te zetten. Voor 1 mei 2018 zal hiervoor duidelijkheid 
gegeven worden. 
 

Na de pauze is hierover gestemd.  
Jeffrey Willemse. Geeft een verklaring waarom hij geen decharge gaat verlenen. Omdat de gegevens 
aan de kascommissie niet compleet waren.  
 
Hierna volgt een discussie tussen een aantal leden, kascommissie en het bestuur. Na beraad wordt 
de volgende verklaring opgenomen in de beraadslagen. 
 
De aanwezige leden verlenen decharge voor het gevoerde financiële beleid over 2017.  
De Leden geven het bestuur opdracht om professionele boekhoudkundige hulp in te schakelen om 
tot een juiste toekomst bestendige boekhouding te komen en hiervoor de middelen aan te spreken. 
En volgend jaar te komen met sluitend balans en financieel jaarverslag. Hiervoor wordt een 
commissie van aanbevelingen opgericht. Hiervoor worden Jeffery Willemse, Ton van Vliet en Dirk-Jan 
Krämer benaderd. De eerste contacten met de commissie zullen 1 mei gestart plaatsvinden.  
 

6. Vaststelling contributie 
Het bestuur ziet geen aanleiding de hoogte van de contributie aan te passen. 
 
Voorgesteld wordt om voor de paradarts die niet competitie gerechtige spelers een bedrag van 15 
euro als contributie te vragen.  
 

7. Vaststelling begroting seizoen 2018 
Een begroting voor seizoen 2018 is goedgekeurd en vastgesteld.  
 

8. Voorstellen vanuit de leden/bestuur (reglementswijzigingen) 
 
Aanwezig 23 personen, 0 geldige machtiging is afgegeven en 8 verenigingsstemmen, totaal 31 
stemmen, aldus de secretaris.  
 
Voorstel van Ron van Swol. 
Jeroen Sopers licht toe.  
Niels de Ruiter heeft het bestuur laten weten. “Werkt op basis van ervaringen ere alleen als de teams 
discipline hebben om de legs zonder pauzes snel af te werken. Dus geen rook pauzes etc. Ik zou als 
bestuur het recht voorbehouden om dit terug te draaien als blijkt dat de wedstrijden buitensporig 
uitlopen.”. 
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De leden stemmen in dat de Teamronde eerste divisie teamronde wordt vervangen voor Round 
Robin. Unaniem aangenomen 
 
Voorstellen bestuur: 

• Inschrijven handtekeningen voor elk teamlid te laten vervangen en vervangen door alleen de 
handtekening van de captain. Met ingaan van het nieuwe seizoen 2018-2019.  
Unaniem aangenomen. 
 

• Artikel 6 sub 2 
Huidige regel: De teamleden moeten in het bezit zijn van een van een handtekening 
voorziene registratiekaart, zonder welke niet gespeeld mag worden. 
Voorgestelde regel: De teamleden moeten in het bezit zijn van een geldige registratiekaart, 
zonder welke niet gespeeld mag worden. 
Unaniem aangenomen. 
 

• Extra voorstel is om de boete te verhogen bij verandering van een baan zonder te melden. 
Voorstel is deze te verhogen van 25 euro per locatie naar 100 euro per deelnemende team. 
Twee voor en 29 tegen. Voorstel is afgewezen. 
 

9. Verkiezing bestuursleden 
• Aftreden en herverkiezing Arjan Luijendijk           

Arjan Luijendijk wordt voorgedragen als algemeen bestuurslid. Hij wordt – met 
handstemming – herkozen.  
1 tegen en 30 voor.  

• Aftreden en herverkiezing Martin Dekken           
Hij geeft aan dat dit zijn laatste periode als bestuurslid DBMN. 
Martin Dekker wordt voorgedragen als voorzitter. Hij wordt – met handstemming - 
unaniem herkozen. 

 
Het bestuur is nog steeds opzoek naar een nieuw bestuurslid. Meldt u aan. 
 

10. Verkiezing kascontrolecommissie 
Voor Ton van Vliet is het de tweede periode geweest. Hij treedt af en wordt via het verslag bedankt 
voor zijn werkzaamheden.  
 
Michiel Sloos stelt zich kandidaat voor een tweede periode.  
Marko Noordzij stelt zich kandidaat voor een eerste periode.  
Jeroen van Dongen als reserve.  
Voorstel unaniem aangenomen. 
 

11. Verslagen overige commissies 
• Baancontrole commissie.  

Aart Keijer legt uit hoe de keuring van de banen in werking gaan met behulp van nieuwe 
apparatuur. 
Jefferie vraagt waarom de baan nog steeds niet is gecontroleerd? Hiervoor wordt na de 
vergadering meteen een afspraak gemaakt. 
De baancontroleurs zijn bezig een achterstand aan het wegwerken. 
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• Jeugdcommissies. 
Stefan Roelfsema HELP. 
Er moeten meer jeugd leden geworven worden.  
Romie ….. heeft open fries gewonnen. Justin Vergauw is na dit seizoen jeugd af. Wij zijn blij 
met zulke goede spelers in de DBMN.  
 
Er moet meer aanwas komen voor nieuwe jeugdspelers. Er moet een lijst komen met 
verenigingen. Doel is dat zij samen meer jeugd gaan aan te trekken. Controle 
telefoonnummers en email adressen van de verenigingen. Kantoor DBMN voor 1 mei 2018 in 
afstemming met Stefan. 

 
Werven van G-darts leden wordt door de voorzitter opgepakt. Dit in combinatie met de jeugd 
en samen met de verenigingen. Voor 1 mei 2018  

 
Commissie wijziging puntensysteem.  
Berichtje van Niels (Stefan) 
Voorstel om legsaldo in het puntensysteem mee te nemen. 
 
Periodekampioenschappen 
In dit seizoen zijn duidelijke verschillen te zien per periode (op leg saldo). Er gaat onderzocht 
worden of hiermee iets gedaan kan worden op de kampioenschappen of een andere dag. Tot 
nu toe heeft het geen toegevoegde waarde. Rene HELP  

 
12. Rondvraag 

 
• Emiel van Hilten. Hoe kan het dat er in 1 locatie een goed gekeurde baan zijn en drie teams 

daar spelen? Wat er opviel dat drie teams gelijk spelen en er maar niemand klaagt.  
Het bestuur heeft het uitgezocht en uitgelegd.  

• Karel Jagtenberg. Waarom is de site veranderd. En waren de kosten aan verbonden. De site 
was oud en niet gevonden. Tevens was de beveiliging niet op orde. Er zijn geen kosten 
gemaakt voor het bouwen van de site. Alleen zijn er bepaalde applicatieskosten gemaakt en 
de datastroom is verhoogd.  

• Karel Jagtenberg. Fair Play van NDB. 
Het bestuur heeft aangegeven aan te conformeren aan de NDB. Maar daarvan vind je niks op 
de site. De Fair Play gaat uit van drie pijlers, gedrag, doping en sportief gedrag. 
DBMN kan niet voorkomen dat er bewust gesjoemeld wordt. Daar helpen geen regels tegen 
als men wil.  

• Karel Jagtenberg. Maakt zich zorgen over de terugloop van de aantal teams. 
Het is een landelijke trend. Daar vindt het bestuur ook zorgelijk. Het bestuur zet zich sterk in 
om meer leden te werven. 

• Karel Jagtenberg. Wat gaat het bestuur doen aan het inschrijven van teams voor het nieuwe 
seizoen. Mbt sluitingsdatum en nabellen ect. Daar wordt actief achter aangezeten door 
kantoor.  

• Karel Jagtenberg. Wanneer gaat de het bestuur DBMN-toernooien organiseren voor de 3de, 
4de en 5de divisies organiseren. 
De vraag is of daar animo voor is. Daar gaat het bestuur onderzoeken. 

• Karel Jagtenberg. Rating. Het bestuur ziet in de rating geen extra toevoeging. En gaat het niet 
onderzoeken.  
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• Michiel Sloos. Timing en communicatie van de ALV had beter gekund. 
Eens. Daar moet meer aandacht aangegeven worden. 

• Jeroen Soper. Hoe gaat de bond om met de AVG? 
Wij worden via de NDB begeleidt. Een bestuurslid is hiermee belast. Mogelijke lekken zijn al 
gedicht. 

• ???? Is de website inmiddels veilig? 
 

• Jeroen Soper. Communicatie. Moet faceboek en Twitter niet hier leidend in zijn? 
Nee, de nieuwe site is leidend. Wel wordt er gedeeld via faceboek en twitter. 

• Jeroen Soper. Verzoek het bestuur divisie kampioenschappen in singel (beste spelers per 
divisie) 
Dat is al in het verleden geprobeerd. Dat was geen succes. Maar wij kunnen het proberen. 
Onderzoeken naar animo. 

• Jeroen Soper. Begroting eerder dan nu.  
Is al behandeld.  

• Jeroen Soper. Bekerloting eerder of sneller dan nu. 
Wordt al zo snel mogelijk gebeurd.  

• Jeroen Soper. Format beker aanpassen vanaf week 32. 
Verleizersronde format aan passen. Gaan dat in het bestuur en wedstrijdleiders bespreken.  

• Jeroen Soper. Wanneer komt er eens een DBMN-bestuurder op onze ALV.  
Als dat agenda technisch kan doen wij dat. 

• Evert Roetman. Wil een regel hebben om tijdverlies vanwege roken tegen te gaan. 
Het bestuur gaat kijken of daar een regel voor gemaakt kan worden. 

 
 
13. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en biedt iedereen namens de bond nog een 
drankje aan bij de bar. Hij sluit de vergadering om 17:00 uur. 
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Actiepunten Bestuur: 
• Gerichter naar vrijwilligers zoeken en niet naar vrijwilligers in het algemeen. 
• Voorstel is om de boete te verhogen bij verandering van een baan zonder te melden. 
• Lijst goedgekeurde banen op de site zetten en verslag van wedstrijdencontroles ook op de 

site zetten. 
• Secretarieel jaarverslag aanpassen. 
• De leden geeft het bestuur opdracht om professionele boekhoudkundige hulp in te 

schakelen en volgend jaar te komen met sluitend balans en financieel jaarverslag en hiervoor 
de reserve aan te spreken.  

• Commissie van aanbevelingen instellen en uitnodigen voor een eerste gesprek voor 1 mei 
2018. Renee Langevoort  

• (Lijst met inschrijvingen en categorieën) Wat kost het en levert het op per doelgroep? Deze 
wordt aangeleverd en op de site te zetten. Voor 1 mei 2018 (Renee Langevoort). 

• Formulier op de website zetten om banen her te keuren (René Stipriaan). 
• Werven van G-darts leden wordt door de voorzitter opgepakt. Dit in combinatie met de 

jeugd en samen met de verenigingen. Voor 1 mei 2018  
• Daar gaat het bestuur onderzoeken of daar animo voor is om een DBMN-toernooien te 

organiseren voor de 3de, 4de en 5de divisies organiseren.  
• Onderzoeken naar animo voor divisie kampioenschappen in singel (beste spelers per divisie) 
• Wil een regel hebben om tijdverlies vanwege roken tegen te gaan. 

Het bestuur gaat kijken of daar een regel voor gemaakt kan worden. 
 

 
• Controle telefoonnummers en email adressen van de verenigingen. Jenneke 


