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Notulen  

Algemene Ledenvergadering 

 

Datum    : 28 oktober 2020 

Locatie    :  Teamsmeeting (i.v.m. Corona maatregelen) 

Aanwezige leden  :  33 leden en 7 Bestuursleden. 

 

 

1. Opening 

Ingko opent de vergadering. Er wordt 1 minuut stilte genomen voor de leden die ons helaas 

zijn ontvallen. Ingko geeft aan dat ondanks dat de zaal was gehuurd tot 23.00 uur we 

vanwege de nieuwe regels uiterlijk om 21.50 uur klaar moeten zijn.  

 

2. Mededelingen 

Geen mededelingen. 

 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken.  

 

4. Notulen ALV 2019 

Middels de chat wordt de link gedeeld met de notulen van de laatste ALV. Geen 

opmerkingen, hiermee zijn de notulen goedgekeurd.  

 

5. Bestuursverkiezing 

Op dit moment is er een vacature voor de bestuursfunctie van secretaris. Middels de site zijn 

er geen belangstellenden naar voren gekomen. Ingko stelt de vraag aan de aanwezige leden 

of er iemand geïnteresseerd is in deze functie. Op dit moment is er niemand die aangeeft 

interesse te hebben. Ingko geeft aan dat de vacature open blijft staan, en als er iemand 

geïnteresseerd is dan kan die zich alsnog melden. Zodra er iemand gevonden is, zal deze op 

de eerstvolgende ALV zich verkiesbaar moeten stellen. 

 

6. Competitiezaken 

Competitie 2019-2020 is begonnen met 376 teams verdeeld over 5 divisies. Er zijn 7 teams 

gestopt of uit de competitie gehaald (bij meer dan 18 strafpunten). De competitie is ten 

einde gekomen door de corona, met nog 5 wedstrijden te gaan. Als bestuur is er besloten om 

de competitie daarmee af te sluiten. Er is besloten om geen kampioenen aan te wijzen. Wel 

is er besloten om met deze eindstanden, de promotie en degradatie vast te stellen. Deze 

standen zouden dan gebruikt worden voor de competitie 2020-2021. Echter zoals het er nu 

naar uitziet, zal er dit seizoen geen competitie gespeeld kunnen worden. Mochten er 

mogelijkheden zijn, dan is het advies: ga regionaal onderling darten, daar waar het met de 

huidige maatregelen mogelijk is. Wanneer er uitzicht is op weer een competitie te kunnen 

gooien, dan zal dit op de ALV onderwerp van gesprek zijn. Wij willen dan graag de leden 

betrekken bij hoe de start van een competitie het beste kan zijn na misschien wel anderhalf 
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jaar niet gooien.  

 

Pauze 

 

7. Financiën:  

 

A: Presentatie jaarrekening 2019: 

• Melanie neemt de jaarrekening door. Jordy ten Voorde vraagt of de jaarrekening ook 

beschikbaar komt. Melanie geeft aan dat deze normaliter inzichtelijk is tijdens de ALV. 

Vanwege deze bijzondere omstandigheden, wordt deze nu gepresenteerd. Er kan altijd 

een afspraak met de penningmeester gemaakt worden om de jaarrekening nogmaals in 

te kijken. 

• Administratiekantoor Het Oosten heeft de jaarrekening gecontroleerd en akkoord 

bevonden.   

 

C: Begroting 2020: 

• De begroting 2021 wordt doorgenomen. De ALV heeft geen bezwaar tegen de begroting. 

Ter voorbereiding op het punt NDB, laat Melanie een fictieve begroting zien, zonder 

afdracht aan de NDB.  

 

B: Verslag Kascontrolecommissie:  

• Er heeft vanwege de corona geen kascontrole plaatsgevonden. Om deze reden zal er ook 

nog geen decharge gegeven voor de jaarrekening.  

 

8. Jaarverslag 2019:  

• Ingko geeft aan dat deze op de website geplaatst zal worden.  

 

9. Verslag jeugdcommissie:  

Er is geen verslag jeugdcommissie, wegens de weinige jeugdleden. Mocht een lid een idee 

hebben of mee willen denken hoe wij jeugd kunnen aantrekken, dan kun je contact opnemen 

met Andre Vos. 

 

10. Voorstellen tot Wijzigingen:  

• Jan Nijboer: (her)invoeren Round Robin in de 1e divisie 

Van de 33 leden hebben er 31 gestemd:  

25 leden stemmen voor, 2 leden stemmen tegen en 4 onthouden zich van een stem. 

Hiermee is het voorstel aangenomen.  

 

• Wesley Brown: uit- en thuisloting bekercompetitie 

Van de 33 leden hebben er 33 gestemd: 

29 leden stemmen voor, 4 leden stemmen tegen, 0 onthouden zich van een stem.  

Hiermee is het voorstel aangenomen.  
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• Wesley Brown: invoeren captainsgame in de ere divisie 

Van de 33 leden hebben er 32 gestemd: 

15 leden stemmen voor, 4 leden stemmen tegen en 13 onthouden zich van een stem.  

Hiermee is het voorstel aangenomen.  

 

• Bestuur Corona regel m.b.t. competitie 

Ingko leest het voorstel voor. Dit betreft een maatregel voor de toekomst. De beslissing 

van vandaag is niet van toepassing op de gemaakte beslissing in het verleden.  

Van de 33 leden hebben er 31 gestemd: 

27 leden stemmen voor, 3 leden stemmen tegen en 1 onthoudt zich van een stem.  

Hiermee is het voorstel aangenomen en zal opgenomen worden in het reglement.  

 

• Statutaire wijziging – uitstappen NDB 

Ingko leest het voorstel voor. Dit onderdeel speelt al een lange tijd binnen de vereniging 

en gaat al meerdere besturen mee. Naar aanleiding van de laatste ALV is er een 

commissie ingesteld die, in overleg met de NDB, zou kijken naar de meerwaarde van de 

NDB voor de DVO. In die vergadering is besloten het nog 2 jaar aan te kijken. Echter na 

een reeks van genomen beslissingen door de NDB in coronatijd voor de dartsport van 

Nederland ziet het huidige bestuur geen enkele meerwaarde om aangesloten te blijven 

bij de NDB. Het huidige bestuur van de DVO vindt dat de NDB in de huidige hoedanigheid 

niet van deze tijd is en zichzelf groter maakt dan nodig is voor de amateurkant van onze 

sport.  

Er zijn veel vragen gesteld welke beantwoord worden. Er wordt gevraagd om dit punt 

gezien de tijd naar een later moment te verplaatsen. Het bestuur geeft aan dat dit op 

deze agenda staat en dus zal er vandaag een stemming plaatsvinden. Het bestuur geeft 

ook aan niet meer terug te komen op deze stemming, tenzij er vanuit de leden nog een 

verzoek komt.  

Van de 33 leden hebben er 35 gestemd: 

16 leden stemmen voor, 18 leden stemmen tegen en 1 onthoudt zich van een stem.  

Hiermee is het voorstel niet aangenomen en blijft de DVO aangesloten bij de NDB.  

 

13:  Rondvraag:  

Gezien de tijd is er geen tijd meer voor een rondvraag. Als er nog een dringende rondvraag is, 

dan verzoekt Ingko om deze op de mail te zetten, zodat deze alsnog beantwoord kan 

worden.  

 

14:  Sluiting: 

 De vergadering is gesloten om 22:10 uur.  

 Ingko bedankt alle aanwezigen voor hun komst.  
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Bijlagen 

Voorstellen tot wijziging 

 

Jan Nijboer: (her)invoeren Round Robin in de 1e divisie 

Het herinvoeren van de Round Robin in de Eerste Divisie van de DVO in plaats van de teamgame. 

Bij navraag onder de teams in de eerste divisie, waarin wij afgelopen seizoen gooiden, is mijn indruk 

dat 90 procent van spelers graag de Round Robin weer terug heeft in de competitie. Deze moet dan 

in plaats komen van de teamgame.  

Jan Nijboer, team Holthuis. 

 

Wesley Brown: uit- en thuisloting bekercompetitie 

Voor de bekercompetitie: afschaffen dat de hoogst geplaatste team uit moet spelen. 

Voor hun ook niet leuk om ver te rijden. Na 30 min 0-5 en dan weer naar huis. Hogere teams maken 

normaal meer kans om de beker te winnen. Als een team die in een lage divisie speelt niet uit wil 

spelen dan moeten ze zich gewoon niet inschrijven. Zij hoeven maar vaak 1 of 2 wedstrijden in de 

beker te gooien. Als je eredivisie speelt, moet je dan 5a6 extra uitwedstrijden spelen. Dus gewoon 

voor iedereen weer loten uit en thuis. 

Wesley Brown 

 

Wesley Brown: invoeren captainsgame in de ere divisie 

Voor de eredivisie captains game invoeren.  

Dat betekent dat na de Round Robin, 4 singles en 4 koppels er een extra wedstrijd wordt gegooid de 

captainsgame. Dit betekent dan ook dat er geen 9 maar 10 punten per wedstrijd verdiend kan 

worden.  

Wesley Brown 

 

Bestuur Corona regel m.b.t. competitie 

Het bestuur wil de leden de volgende reglement wijziging voorleggen:  

“Corona regel” 

 

Als er door een vanuit de overheid opgelegde wet de gehele competitie niet afgemaakt kan worden, 

dan zal in de volgende gevallen de competitie als volgt beëindigd worden: 

• Minder dan 50% gespeeld - dan wordt de hele competitie nietig verklaard. Alle tot dan 

toe behaalde resultaten zullen komen te vervallen.  

• Tussen de 50% en 75% gespeeld - dan zullen de huidige standen tellen voor 

promotie/degradatie. Alle tot dan toe behaalde resultaten zullen blijven bestaan. Er 

zullen dan geen kampioenen gehuldigd worden.    

• Meer dan 75% gespeeld – dan zullen de huidige standen tellen voor 

promotie/degradatie. Alle tot dan toe behaalde resultaten zullen blijven bestaan. Er 

zullen dan wel bekers zijn voor de eerste, tweede en derde plek.  
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In alle bovenstaande gevallen zal er door het bestuur gekeken worden of er toch nog mogelijkheden 

zijn om de competitie af te maken. Als er geen mogelijkheid meer is om voor de eerste maandag van 

juni de competitie af te maken dan zal er na deze dag niet meer gedart worden. 

 

Statutaire wijziging – uitstappen NDB 

Het bestuur wil de leden de volgende statutaire wijziging voorleggen:  

 

• Het bestuur wil de leden vragen om te stemmen over het opzeggen van het lidmaatschap 

van de D.V.O. bij de Nederlandse Dart Bond (N.D.B.). Het bestuur is van mening dat er voor 

de D.V.O. geen meerwaarde meer is om te aangesloten te blijven bij de N.D.B.. 

 

Bovenstaande komt voort uit een al veel langer gevoel dat er is bij de leden en bestuursleden. Bij de 

laatste A.L.V. van de D.V.O. is er een commissie opgericht om te kijken of er inderdaad nog een reden 

was om aangesloten te blijven bij de N.D.B. Deze commissie heeft toen besloten, na overleg met het 

bestuur van de N.D.B., om hun een kans te geven.  

 

Het bestuur van de D.V.O. heeft hier geen verandering in gezien en ook de genomen besluiten van de 

afgelopen tijd hebben niet tot enig ander inzicht geleid.  

 

Wat wij zullen gaan missen bij het verlaten van de N.D.B. is dat er geen deelname meer is aan de 

LaCo. Ook zullen er geen teams meer afgevaardigd worden naar de landelijk divisie 

kampioenschappen. Onze leden zijn niet meer automatisch lid van de N.D.B., echter kan ieder lid zich 

gewoon bij de N.D.B. aanmelden als lid en kan ieder lid dus wel gewoon meedoen met N.D.B. 

evenementen waarbij een lidmaatschap verplicht is (ranking, Super Leaque etc.) .  

 

Met de afdracht (€ 25.000,--) die de D.V.O. overhoud zullen extra evenementen, prijzengeld, 

ondersteuning en ander zaken gefinancierd worden.    

 


