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In dit document worden de punten uitgewerkt die vanuit dartvereniging Houten aangedragen 

worden voor de Algemene Ledenvergadering van de DBMN op donderdag 30-06-2022. 

 

1. Voorstel invoer Teambeheer in seizoen 2023-2024 

 

DBMN maakt al meer dan 10 jaar gebruik van een eigen ontwikkeld pakket voor de inschrijving 

en registratie van teams en spelers en een daarbij behorende uitslagen- en standenmodule. 

Voor spelersidentificatie maken captains nu gebruik van een pasje met foto en om de uitslagen 

in te vullen, vullen de captains op de wedstrijdavond de uitslagen op papier in en dienen zij 

deze later via de website van de DBMN te registreren. De module op de website verwerkt de 

uitslagen en de standen. Daarnaast worden klassementen bijgehouden van de gegooide 180’s, 

de gegooide 100+ finishes en de singlespercentages. 

 

Er kleven een aantal nadelen aan de huidige manier van het verwerken van uitslagen: 

● De uitslagenmodule is verouderd en gebruiksonvriendelijk 

● Het vereist een dubbele registratie (papier en digitaal) 
● De papieren registratie (captainsmap) kost ongeveer 14.000 bladzijden papier per seizoen 

gebaseerd op het huidig aantal teams. 
● Het systeem met pasjes vereist dat pasje regelmatig worden vervangen en dat voor nieuwe 

leden een nieuw pasje wordt gemaakt. 
● De digitale registratie duurt lang, is foutgevoelig en vereist soms dat divisieleiders tijd kwijt zijn 

om fouten op te lossen of captains na te jagen.  
 

DV Houten vindt dat het hoog tijd is dat de DBMN met zijn tijd meegaat en een modernere 

manier vindt om inschrijvingen en uitslagen te registreren, waarbij de uitgangspunten zijn dat er 

geen papier meer nodig hoeft te zijn en het gebruiksgemak voorop staat. We hebben begrepen 

dat de DBMN in het verleden al in gesprek is geweest met het bedrijf Teambeheer.  

 

Teambeheer biedt een systeem voor dartsorganisaties voor inschrijving en registratie van 

uitslagen die geheel digitaal is en waar geen papier meer aan te pas komt. Tientallen 

dartsbonden werken al jaren met Teambeheer, waaronder de NDB voor de Superleague en 

Laco. Het feit dat verschillende bonden er al jaren mee werken, betekent dat er al veel ervaring 

mee is en dat de kinderziektes al uit het systeem zijn gehaald. Teambeheer zal ook kijken of 

aanpassingen noodzakelijk zijn, wanneer een nieuwe bond zich aansluit. 

Daarnaast denken we dat Teambeheer niet meer (mogelijk zelf minder) zal kosten dan hetgeen 

we nu hanteren, gezien de begroting voor dit seizoen (8000 euro voor seizoenskosten). De 

kosten voor Teambeheer bedragen momenteel gebaseerd op 2000 leden EUR 1,97 (incl BTW) 

per actief lid. 

 

Kort enkele voordelen van Teambeheer op een rijtje: 



 

Dartvereniging Houten  

 

Punten voor ALV DBMN 30-06-2022 

● Alles wordt digitaal verwerkt, er komt geen papierwerk aan te pas. 
(in de praktijk kan wel papier gebruikt worden wanneer teams dat prettig vinden, maar 
die kunnen het formulier dan via de site downloaden). 

● Je hoeft maar één keer de uitslag in te vullen als captain 

● Het systeem bespaart de captains, de divisieleiders en het bestuur tijd.  
● Uitslagen kunnen op de wedstrijdavond verwerkt worden. 
● Captains kunnen onderling hun wedstrijd verplaatsen via de app zonder een mailtje van de 

divisieleider. 
● Er hoeft geen captainsdag meer georganiseerd te worden waarbij iedereen vanuit alle hoeken 

van de regio naar De Bilt komt om zijn map op te halen. 
● Er hoeven geen fysieke spelerspassen meer gemaakt te worden. 
● Er is een gebruiksvriendelijke Teambeheer app beschikbaar voor zowel Android als iOS 

 

DV Houten doet daarom het volgende voorstel: 

1. Het bestuur van de DBMN onderzoekt (wederom) de haalbaarheid naar de invoer van 
Teambeheer als vervanging van het huidige systeem op de DBMN website. Onderdeel van dit 
onderzoek maakt in ieder geval uit: 

a. Een (vervolg)gesprek met Teambeheer over de eisen en wensen waar het systeem aan 
moet voldoen en de mogelijkheid om Teambeheer te testen. 

b. Een rondje langs enkele collega-bonden en NDB om ervaringen op te halen. 
c. Een vergelijking van de kosten van Teambeheer t.o.v. de huidige kosten die worden 

gemaakt voor het organiseren van de competitie. 
d. Indien mogelijk een test met een aantal teamcaptains uit alle divisies die hieraan mee 

zouden willen werken. 
2. De resultaten van dit onderzoek worden gedeeld met de leden van de DBMN. 
3. Indien de implementatie van Teambeheer technisch en financieel haalbaar is en de ervaringen 

uit te houden tests positief zijn, maakt het bestuur van de DBMN een planning om dit per het 
seizoen 2023/2024 in te voeren. 

4. Als Teambeheer om een of andere reden niet voldoet, dan gaat het bestuur van de DBMN op 
zoek naar een alternatief net dezelfde uitgangspunten (papierloos en 

gebruikersvriendelijk) dat wel voldoet. 
 

Als extra opmerking willen we toevoegen dat DV Houten noch één van de bestuursleden of 

leden van DV Houten enig belang heeft bij het bedrijf Teambeheer. 
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2. Verwachting aantal teams 22/23 en invulling divisies 

 

Hoe denkt de DBMN over de indeling van het komend seizoen? 

 

In de huidige standen staan in totaal 278 teams opgenomen. Met 14 teams per poule betekent 

dit bijna 20 volle poules. Wanneer dat over de huidige opzet verdeeld wordt betekent dit: 

Aantal Divisie   Cumulatief 

14  Eredivisie    14 

28 Eerste divisies    42 

56 Tweede divisies   98 

112 Derde divisies  210 

112 Vierde divisies  322  

 

Daarnaast verwacht DV Houten dat er meerdere teams niet meer deel zullen nemen aan het 

seizoen 22/23. De vraag is dan hoe het komend seizoen opgezet gaat worden. 

 

2A Terugkeer 5e divisie 

 

DV Houten wil ook graag kijken of er een mogelijkheid is om de 5e divisie weer te activeren. 

Dit omdat het verschil tussen 4e en 5e vaak best groot is en het gevaar ontstaat dat de teams 

onder uit de 4e daardoor mogelijk gaan stoppen. 

 

Hiervoor zou gekeken kunnen worden of het aantal poules in de 4e divisie, maar misschien ook 

de 3e, teruggebracht kan worden naar bijvoorbeeld 6, of 4, om zo in ieder geval 2 5e divisie-

poules te kunnen genereren. 

 

Normaal gesproken zou dit pas in seizoen 23/24 gedaan kunnen worden, maar misschien is het 

bij de DBMN bekend, of kan het er achter komen, of er teams zijn die in de vijfde divisie willen 

gooien? 

 

De vulling van de vijfde divisie zou voor komend seizoen op basis van vrijwilligheid kunnen. 

Vanaf 23/24 kunnen dan de promotie/degradatieregels weer gebruikt worden. 


