Jaarverslag D.V.O. 2015

Bestuurssamenstelling:
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Interim Voorzitter tot 17-11-2015
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Secretaris tot 17-11-2015
Secretaris per 17-11-2015
Ledenadministratie
Hoofdcompetitie
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Jeugdcommissie
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Mutaties:
Per 17 november 2015 is er een nieuwe voorzitter aangesteld. René Coupee heeft vanaf dat moment
zijn taak als interim neergelegd. René is herkozen als bestuurslid, als aanspreekpunt voor locaties.
Vanwege privé omstandigheden heeft Danielle Geerdink haar taken als secretaris vroegtijdig moeten
staken. Per 17 november 2015 is Melanie Jongbloed als nieuwe secretaris aangesteld.
Tuchtzaken:
Er zijn geen tuchtzaken geweest in 2015.
Leden:
Het totale ledenaantal op 31-12-2015 bedraagt 2439, waarvan 4 ereleden. Ten opzichten van 2014
een toename van 55 leden.
De verdeling is als volgt:
• Heren
2198
• Dames
180
• Jongens
56
• Meisjes
5
In vergelijking met voorgaande jaren:
• 2014
2384
• 2013
2389
• 2012
2326
• 2011
2376
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Competities:
Per 1 september 2015 zijn er teams bij ons ingeschreven. Verdeeld over de volgende divisies:
• Ere divisie
13
teams
• Eerste divisie
26
teams
• Tweede divisie
56
teams
• Derde divisie
110
teams
• Vierde divisie
164
teams
Inmiddels hebben 6 teams zich terug getrokken en 3 teams zijn uit de competitie gehaald wegens het
behalen van 18 strafpunten.
Er hebben 293 teams aan de bekercompetitie meegedaan.
Bij de Landelijke Competitie (LaCo) hebben wij 1 heren team, 1 dames team en 2 jeugd teams die de
D.V.O. vertegenwoordigen.
Toernooien:
De toernooicommissie senioren heeft in het seizoen 2015-2016 8 toernooien op de agenda staan. De
toernooien die hebben plaatsgevonden in 2015 hebben een gemiddelde van rond de 80 deelnemers
per keer, dit is vergelijkbaar met het voorgaande jaar. We spelen net als vorig jaar Heren-A, Heren-B
en Dames toernooi.
De jeugdcommissie heeft voor de jeugd ook 8 toernooien op de agenda staan. De jeugd speelt in
categorieën : junioren, aspiranten en meisjes. De opkomst bij de jeugd is ook goed. De prestaties van
de jeugd is ook zeker goed te noemen. De verwachting is dat de stijgende lijn de komende tijd door
zal zetten.
Communicatie:
Deze vindt plaats via onze website www.dvodarts.nl. Hierop staan alle gegevens van onze
bestuursleden, zodat leden via telefoon, mail etc. in contact met ons kunnen komen. Verder
publiceren wij ook veel informatie op onze facebook pagina.
Toekomstverwachtingen:
Mede door de promotie van onze dartsport naar jeugd en nieuwe leden toe, verwachten wij
wederom een stijging van het ledenaantal. Darten is nog steeds veel in de media/tv. Wij verwachten
dat dit zeker een positief effect kan hebben.
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