
Notulen BALV 02-11-2021 

Aanwezige leden: 85  
Aanwezige bestuursleden: 4 
 

1. Vergadering geopend: 20:00u 
2. Ingko opent met een korte inleiding en een voorstelrondje bestuur 
3. Officiële afmeldingen  

- Melanie Jongbloed, penningmeester 
- Ellen Nijveld, ledenadministratie 
- Danny Nijman, De stam 2 
- Dennis Voerman, Schonewille 01 
- Patrick Blansjaar, vereniging Jackpot 
- Rob de Boer, Team Skybox 

4. Ingko vertelt waarom deze BALV. Het bestuur wil in deze huidige ontstane situatie in de 
horeca een breed gedragen beslissing nemen.  

5. Ingko behandelt mail van Danny Nijman (ingekomen stuk) 

Dan volgt het overleg van het bestuur met de leden in de BALV 

6. Vraag uit de zaal: Andere competities zijn wel begonnen. Hoe doen zij dat dan? (lid 
onbekend) 

a. Andere verenigingen zijn begonnen maar de DVO wil er zijn voor al hun leden ook de 
leden die niet mee willen gaan in de huidige regelgeving. Echter ligt het nu aan de 
leden wat verder te doen.  

7. Vraag uit de zaal: De 1,5 meter komt per a.s. zaterdag terug. Wat doen jullie daarmee? (lid 
onbekend) 

a. De 1,5 meter is een advies, geen verplichting 
b. Vooralsnog is de 1,5 meter sowieso niet noodzakelijk waar een QR-code gevraagd 

wordt -> Wel even op waarheid checken! 
8. Vraag uit de zaal: Waarom gaan we niet 5 dagen in de week darten? (Dennis Regts) 

a. Daar heeft het bestuur ook over nagedacht maar er is ooit besloten om alleen op 
maandag te darten dit zal een reden hebben. Daarnaast is het niet te doen om elke 
week op een andere dag te darten.  

9. Opmerking uit de zaal: Je weet dat als je gaat darten dat je je moet laten testen of een 
vaccinatiebewijs moet hebben. (Bram?) 

10. Vraag uit de zaal: Als nu de locatiehouder niet wil controleren? (lid onbekend) 
a. Als een locatiehouder niet wil controleren is dat zijn keuze echter mag dan door het 

uit team geclaimd worden. Een locatiehouder stelt zijn locatie open voor een 
officiële sport wedstrijd en zal dan ook zich moeten houden aan de huidige wet en 
regelgeving.  

11. Vraag uit de zaal: Hoeveel teams zouden er potentieel kunnen stoppen? 
a. Ingko: Wij verwachten tussen de 20 en 30 teams dat is ongeveer 10 procent.  

12. Vraag uit de zaal: Is het niet handig om 17 november af te wachten? (lid onbekend) 
a. Als we willen beginnen zullen wij als bestuur nog wat dingen moeten regelen en 

daarmee gaan we toch al over deze datum heen. Dus mochten de regels drastisch 
veranderen dan weten wij ook waar we aan toe zijn. 

 



  

13. Stemming: Gaan we starten met de competitie? Voor: 83, Tegen: 2 
14. Nu we hebben besloten dat we gaan beginnen met de competitie zullen er wellicht leden zijn 

die niet willen gooien wat gaan we met hun doen. Wij vragen hun om de rest wel de kans te 
geven om te gooien dus schrijf je dan uit voor 14 november zo kan het bestuur kijken of er 
geen al te grote gaten vallen in de divisies anders zal de competitie leider nog wat moeten 
schuiven in de poules of zal er een ander oplossing gezocht moeten worden. Wesley Brown 
komt met het voorstel om dan geen 2 maar 3 keer tegen elkaar te gooien dat zal worden 
meegenomen. Op de vraag krijgen de leden die zich uitschrijven hun contributie terug daarin 
legt het bestuur uit dat de vereniging wel kosten maakt en vorig jaar een verlies heeft 
gemaakt. De regels zijn heel duidelijk, als je stopt blijf je officieel lid en krijg je geen geld 
terug. Vanuit de alv komt dan al snel naar voren dat we de regels moeten handhaven. 

15. Stemming: De leden die zich uit willen schrijven. Krijgen zij hun contributie terug? Voor: 7, 
Tegen: 78 

16. Er komt een formulier op internet om je uit te schrijven voor de competitie. In verband met 
het eventueel aanpassen van de competitie kan dit tot en met 14 november. 

17. We gaan ons best doen om 29 november te kunnen starten. 
18. Vraag uit de zaal: Willen jullie 2/3 januari vrij houden van de competitie? (locatiehouder) 

a. Is al vrij gepland 
19. Vraag uit de zaal: Wat gebeurt er als de wedstrijd om 0:00u niet afgelopen is? (lid onbekend) 

a. De wedstrijd wordt om 23.45 uur gestaakt en de stand op dat moment zal de 
eindstand zijn. We vragen de leden om op tijd te beginnen en klaar te staan als men 
aan de beurt is om te gooien. Dan zou dit geen probleem mogen zijn. Dit doen we 
om locatie houders te beschermen. 

20. Ingko bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 20:54u 


