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Notulen Algemene Leden Vergadering 

Darts Bond Midden Nederland 

 

Gehouden op 30 maart 2019 in H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. 
 
Aanwezig bestuur: 
 Martin Dekker  voorzitter 
 Arjan Luijendijk  algemeen bestuurslid 
 Stefan Roelfsema algemeen bestuurslid 
 
Aanwezigen: Evert Roetman (Pikado), F.G. van Kooten (Kom we gaan sjoelen), Toine Bodde (Big 
Mec), Emiel Hilten (Big Mec?), Anton van Hemert (Time Bandits), Jan de Jonge (DVDVD), Michiel 
Sloos (The Pirates), Raymond de Vries (Heren laco, DV Houten), Frits Quint (Crazy Frogs 1), Suresh 
Guidhari (Estrella Quater), Erik Bout (Estrella BBlitz), Henk Appelo (DVDVD). 
 
Afwezig met kennisgeving: Renee van Langevoort (penningmeester), René van Stipriaan (algemeen 
bestuurslid),  
 

1. Opening 
 
De voorzitter heet een ieder welkom en maakt excuses voor de tikfouten in de verslagen van 2018. 
We werken eraan dit te verbeteren. De kascommissie heeft helaas niet tijdig de controle uit kunnen 
voeren, vanwege een computercrash.  Dankzij adviseur Ton van Vliet is nog e.e.a. gered.  De 
financiële stukken zijn nog niet zover dat er décharge aan gegeven kan worden. 
Er zijn 3 extra (verenigings-)stemmen,  in totaal 15 stemmen. 
 
2018 was een heel zwaar jaar, er zijn diverse leden ons ontvallen. Om hierbij stil te staan neemt de 
vergadering een minuut stilte in acht. 
Er zijn geen wijzigingen op de agenda. 
Onze secretaris Frances van Kooten is per 1 december 2018 als voorzitter van de NDB aangesteld en 
is teruggetreden als bestuurslid bij de DBMN. Hij is nu aanwezig als lid.  
 
 

2. Notulen ALV van 24 maart 2018 
 
Per onderwerp worden de notulen doorgenomen door Stefan. 
Michiel Sloos: vraag m.b.t. punt 4.  Heeft de penningmeester een cursus gevolgd?  De hulp van Ton 
heeft hem het meeste inzicht gegeven in de materie, een cursus is (nog) niet gevolgd. 
Michiel Sloos: Hoe zijn de ervaringen met de Round Robin?  Na enige discussie blijkt dat veel leden 
de extra tijd voor de rondes wel een bezwaar vinden. Men is (te) laat klaar op een avond. 
Besloten wordt als dringend advies voor de Round Robin ervoor te pleiten de regels aan te passen en 
tijdens de eerste beurt met 6 pijlen te gooien, daarna rondes van 3 pijlen.  
Een reglementswijziging is nu niet nodig, aldus de vergadering.   
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Pagina 7: desgevraagd meldt de voorzitter dat de website nu extra beveiligd is met een digitaal slot. 
Michiel Sloos merkt op dat hij pas vorige week het verzoek kreeg de kascontrole uit te voeren. Dit 
was voor hem niet mogelijk op zo’n korte termijn, waarvoor het bestuur alle begrip toont.  
Anton van Hemert: nu het Maggezien niet meer verstuurd wordt, heeft hij moeten zoeken naar de 
datum van de ALV.  Wellicht nuttig een email te sturen naar alle leden. Dit is volgens het bestuur niet 
realiseerbaar, de uitnodiging is wel naar alle captains de gestuurd.  
Er zijn nu 12 van de 2500 leden aanwezig.  
Henk Appelo adviseert er naar te streven van iedereen het emailadres op te vragen. De 
communicatie gaat vooruit, maar kan nog beter.  
 
Alle actiepunten worden doorgenomen. 

- Helaas zijn er nog geen vrijwilligers gevonden. Wie iemand weet, meld het svp.  Gezocht 
wordt o.a. naar een bestuurslid voor jeugd, iemand voor PR (binnenhalen sponsoring). 

- Als het keuringsbeleid klaar is, dan kan de boeteverhoging voor het onaangekondigd wijzigen 
van een baan doorgevoerd worden. 

- Nog 1 punt van het secretarieel verslag dient aangepast te worden. 
- De kwaliteit van de financiële  boekhouding gaat met grote stappen vooruit, dankzij Ton.   
- Formulier op de website voor herkeuring banen volgt nog.(René S) 
- Werving van G-darts leden staat op de actielijst, maar het vervolg is nog niet opgepakt.  Er is 

zeker animo bij jeugd, para-darts en specials.  En er zijn goede initiatieven genomen in 
Spakenburg. 

- Optie DBMN toernooien 3de, 4de en 5de divisies:  in het algemeen kan men zeggen dat het 
aantal deelnemende dames toeneemt en bij de heren iets daalt.  Meestal rond de 50 leden 
aanwezig.  

- Er wordt nog een schema gemaakt voor diverse kampioenschappen in singel.  
- Tijdverlies bij wedstrijden, veroorzaakt door roken, blijft een probleem. In het reglement 

staat dat je de voortgang van de wedstrijd niet mag belemmeren. Binnen de clubs dienen 
rokers hierop aangesproken te worden. Men wil echter geen leden wegjagen door het 
hanteren van een strenger beleid. Voorzitter: voorstel via Facebook leden er opnieuw op 
wijzen.  

- Controle email adressen en telefoonnummers blijft een continue actie.  
 
Hierbij zijn de notulen van 2018 vastgesteld. 
 

3. Jaarverslag 2018 – secretaris 
 
Onder het onderwerp ‘sponsoren’ dienen de 2 zinnen m.b.t. het  Dartsmaggezien verwijderd te 
worden.  Meerdere leden laten weten het blad te missen. Het blad versterkt het clubgevoel. Een 
maggezien per jaar (voor ALV) is ook een te kostbare actie. Een clubblad in digitale vorm zou tot de 
mogelijkheden behoren, maar daarvoor zijn meer vrijwilligers nodig.  
Een optie is de captains uitgebreid via de mail (digitale nieuwsbrief met link naar website?) te 
informeren, met het verzoek dit bericht door te sturen aan hun team(s).   
 
We hebben een nummer 3 van de wereld binnen de club,  namelijk Anton van Hemert, aldus Stefan. 
Volgend jaar zal hij ook in het jaarverslag vermeld worden.  
Met dank aan Frances van Kooten wordt het jaarverslag vastgesteld. 
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4. Financieel jaarverslag 2018 – penningmeester 

 
De penningmeester is helaas verminderd. Financieel adviseur Ton van Vliet kon hem niet vervangen. 
Indien er specifieke vragen zijn, dan worden deze doorgespeeld naar hem. 
Het is een financieel gezond jaar geweest. Er zijn kosten gemaakt voor kleding vrijwilligers, etc.  
Maar deze worden over komende jaren verdeeld. 
Vragen: 
Emiel v Hilten: kosten LaCo mogen beter uitgesplitst worden w.b. kosten / opbrengsten in het 
verslag. 
EvH: informeert naar het grote kostenverschil  tussen heren-, dames- en jeugdteams.  Herenteams 
zijn veel groter. Grootste kostenpost is het vervoer.  
Bestuurskosten: hieronder vallen veel posten zoals huur ruimtes, lief en leed potje, km-vergoeding. 
Volgend jaar worden de posten beter gespecificeerd, zodat er betere inzage is.  
In 2018 is meer uitgegeven dan de voorgaande jaren, aldus de voorzitter.  
 

5. Verslag van de kascontrolecommissie 
 
Wel of geen décharge van de kascommissie is niet mogelijk, omdat er geen tijd was voor de controle. 
Meerdere opties:  ofwel tussentijds goedkeuren tijdens een ingelaste extra ALV of verschuiven naar 
2020. 
Frances stelt voor dat dan wel het kas verslag eerder op de site gezet wordt.  Michiel Sloos kan zich 
daarin vinden. Een extra ALV is dan niet nodig.  Wel zaak dat Renee, de penningmeester, er goed aan 
werkt de kascontrole tijdig te laten plaats vinden. 
 
Frances, samenvattend :  besluit nu geen décharge over 2018 te verlenen, binnen 2 maanden 
kascontrole regelen en daarover via de site te communiceren.  
Na goedkeuring door de kascommissie kan over een jaar décharge verleend worden aan het bestuur 
voor de financiële zaken over zowel 2018 als 2019. 
 
Frances informeert of een accountantsverklaring nodig is. Dit blijkt niet verplicht voor een vereniging. 
Henk A: in statuten staat dat er binnen 6 maanden na het boekjaar duidelijkheid moet zijn over 
beleid.  Frances/ Martin: verslag is gegeven, daar voldoet het bestuur aan, kascontrole binnen 2 
maanden en communicatie. 
 
Iedereen gaat akkoord met het voorstel Frances en Martin. 
 

6. Vaststelling contributie 
 
Frits Quint:  eerder is er over gesproken dat de contributie verhoogd zou moeten worden vanwege 
de kosten pasjes, nu zonder pasfoto. Volgend jaar worden de passen weer voorzien van een pasfoto.  
Contributieverhoging  blijkt niet nodig.  
 
Als er een slechte sfeer, fout gedrag is binnen een groep, kan dit gemeld worden. Het is echter niet 
zo dat het bestuur op elke klacht (irritant gedrag) kan reageren.   
Indien er een ernstige, duidelijke klacht ingediend wordt, dan wordt daar adequaat op gereageerd als 
bestuur. (b.v. melding aan politie) 
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7. Vaststelling begroting seizoen 2019 
 
Alle aanwezigen hebben vanmiddag een summiere begroting ontvangen. Opnieuw meldt de 
voorzitter dat de ‘bestuurskosten’ en de LaCo beter uitgesplitst moeten worden. 
Diverse opmerkingen/vragen: 
Michiel S: de seizoenkosten betreffen captainsmap, etc. 
Frances: opbrengst toernooien: vallen daar ook de kosten van de bekers etc. onder? Nee, maar in 
opbrengsten zitten kosten en inkomsten. Deze vallen meestal tegen elkaar weg.   
De ranking van de NDB neemt ook wat af. Hierover wordt nagedacht, wellicht minder rankings dan 
voorheen.  
Raymond: informeert naar vrijwilligersvergoeding?  Ze ontvangen inderdaad een bedrag per half 
seizoen (€ 100,-) en krijgen km-vergoeding. Afgelopen jaar is voor het eerst sinds jaren een 
‘personeelsuitje’ georganiseerd. 
Kantoorkosten zijn aanzienlijk verlaagd afgelopen jaren. 
 
De begroting kan wel verdiept worden komende jaren, maar de vergadering kan akkoord gaan met 
deze begroting 2019.  
 

8. Voorstellen vanuit de leden / bestuur (reglementswijzigingen) 
 
Voorstel ingediend door Maarten Hofman (wedstrijdleider) :  
(opmerking Martin: nu alles digitaal ingevuld wordt, dienen de uitslagen tijdig door de captain 
ingediend te worden, anders kun je alsnog degraderen. )   
Artikel 13 – datum en tijd, lid 2b. 
In geval van overmacht dient de wedstrijd gespeeld te worden op een in samenspraak met 
betreffende captains en wedstrijdleider vastgestelde dag binnen een periode van een week voor en 
een week na de geplande speeldag. Uitzondering hierop is de laatste speelweek van het seizoen; die 
kan alleen naar voren worden verplaatst. Ook een locatiewijziging met een niet-permanent karakter 
dient in overleg met de captains en de wedstrijdleider vastgesteld te worden. Hiervan kan alleen 
afgeweken worden indien een door het bestuur aangewezen persoon dit wenselijk acht. Dit geheel 
ter beoordeling aan deze persoon. 
 
Het bestuur vindt de onderstreepte zin een goede aanvulling. Bij overmacht (overlijden, aanslag), 
worden de regels soepel gehanteerd.  Michiel en Raymond: dit gaat niet altijd goed, in eredivisie 
worden regelmatig wedstrijden verplaatst, niet binnen de gestelde weken (1 ervoor of meer, 1 erna.) 
Soms speelt beïnvloeding vanwege eindscore (‘haantjesgedrag’). Dus geen aparte regels voor de 
eredivisie.  Deze informatie benadrukken in de captain’s map.  
Stemming voor deze toevoeging: iedereen gaat akkoord. 
(Jan de Jonge gaat om 15.30 uur weg.) 
 
Punt van Michiel voor de rondvraag is bij deze afgehandeld;  akkoord bestuur dat wedstrijd na laatste 
week gehouden kan worden. 
 
Artikel 10 – materiële bepalingen  
Toestaan dat een paradarter tijdens de competitie op een laag bord speelt (wat aanwezig dient te 
zijn).  Frances: daar deze wijziging niet gepubliceerd is  zou het kunnen zijn dat een lid daar 
problemen mee heeft.  
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Voorstel Martin: voor dit seizoen deze optie dogen – wel tijdig voor wedstrijd melden (baan moet 
goedgekeurd zijn) en volgend jaar in reglement vastleggen.  
Frits Quint: aanvulling: captain moet akkoord gaan namens hele team.  
Hiermee wordt akkoord gegaan.  Als eerste vereniging instemming met feit dat paradarter op lager 
bord mag spelen!  
 
Art. 15, G.  aanvullen.  Punt door Rien Bruinink ingediend. (niet aanwezig, door Evert R verwoord)  
Voorstel: bij overmacht (zoals verkeersinfarct) wedstrijd tijdelijk op 0-0 zetten. Indien bij eindstand 
geen duidelijkheid, dan wedstrijd nog inhalen.  
Wedstrijdleider mag in geval van uitzondering altijd overleggen met bestuur.  
Dit voorstel kan pas volgend seizoen doorgevoerd worden als aanvulling, daar de formulering nog 
niet goed is. Dit punt dient opnieuw voor de volgende ALV ingediend te worden. 
 
Verhouding thuis- en uitwedstrijden. Frits Quint: afgelopen 2 jaar speelden zijn teams vaker uit dan 
thuis. Er werd niet aan de loting gehouden. Zo kwamen 5e klasse teams niet naar wedstrijd team 3de 
klasse.  
Tijdens de vergadering blijkt dat het bestuur als regel ingevoerd heeft dat zowel in de 1ste als in de 2de 
ronde het laagst spelende team altijd thuis speelt. Deze regel heeft als voordeel dat er meer 
wedstrijden gespeeld worden (minder afzeggingen/niet opdagen).  Deze regel (niet vermeld in het 
reglement) zou beperkt kunnen worden tot de 1ste ronde. De vraag is of deze regel gehandhaafd 
moet blijven of bijvoorbeeld toch splitsen in A en B teams (zoals in Den Haag). 
Raymond; het is aan het team of ze zich wel of niet inschrijven voor de competitie.  
Besloten wordt de Postcode bepaling aan te houden voor 1ste ronde. (d.w.z. dat clubs alleen binnen 
bepaald gebied tegen elkaar spelen)  Bij 2de en 3de ronde wordt dit los gelaten. 
Naar uit en thuis optie wordt nog goed gekeken.  
 

9. Verkiezing bestuursleden 
 
René van Stipriaan is helaas vanwege werkverplichtingen niet aanwezig. 
Stefan Roelfsema zit achter de tafel. Indien hij herkozen wordt, zal hij de taak van secretaris op zich 
nemen.  
De voorzitter draagt hen beiden voor en gezien het lage aantal aanwezigen vraagt de voorzitter of 
het ‘met hand ophouden’ kan.  Anton v Hemert is daar geen voorstander van (je kunt iemand zeer 
mogen, maar toch niet geschikt vinden om bestuurslid te zijn. Dit moet je anoniem kunnen doen) 
De stembriefjes worden provisorisch gemaakt (niet meegenomen).  
 
Stefan: 11 stemmen voor, 3 onthoudingen, nul tegen.   = 14 stemmen (1 persoon eerder vergadering 
verlaten) 
René: 11 stemmen voor, 3 onthoudingen, nul tegen. 
 

10. Verkiezing kascontrolecommissie 
 
Michiel Sloos zal voor het 2de jaar  kascontrole doen binnen de vanmiddag gestelde 2 maanden.   
Frances van Kooten biedt zich aan. Michiel Sloos is reserve.Geen van de aanwezigen maakt hiertegen 
bezwaar. 
 

11. Verslagen overige commissies 
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(Michiel Sloos verlaat vergadering) 
Toelichting baancontrole cie.  (keurmeesters Toine Bodde en Emiel van Hilten)  
Martin vat samen: de commissie is druk bezig geweest met testen van de apparatuur. Afstanden 
worden vanaf nu geheel digitaal gemeten. Hiermee kan de achterstand van baancontrole snel 
ingelopen worden. (vraag ingestuurd door Danny Meijerink) 
Emiel licht afwijking toe van slechte apparatuur, waardoor er niet gekeurd werd. Toine specificeert 
de afwijking nog.  
 

12. Rondvraag 
 
Anton – informeert naar de mogelijkheid van een para LaCo?  Het bestuur gaat dit navragen, wellicht 
landelijk voor 1 dag of meer in te plannen. 
 
Mededeling bestuur: mobiel pinnen wordt dit jaar geïntroduceerd voor ranking, captain’s dagen etc. 
Prettig om minder cash geld mee te nemen. Indien men tijdig de rekeningnummers doorgeeft, dan 
ontvangt men dezelfde dag nog zijn geld.  Ook retourpinnen is mogelijk.  
 

13. Sluiting  
 
Iedereen wordt bedankt voor zijn afwezigheid en wordt uitgenodigd voor een drankje bij de bar. 
(om 16.25 uur)  
 
 
 
Willen jullie oude (niet afgehandelde) actiepunten opnieuw vermeld zien? 
 
Actiepunten bestuur: 

a. Binnen 2 maanden kascontrole regelen en daarover via de site communiceren.  
b. Financiële kosten beter specificeren per post. 
c. Toevoeging reglement: Toestaan dat een paradarter tijdens de competitie op een laag bord 

speelt. 
d. ALV 2020: Art. 15, G.  beter formuleren. 


