Notulen
Algemene Ledenvergadering

Datum
Locatie

:
:

17 november 2015
Twentse Ros, Hengelo

Aanwezige leden
Afwezigen

:
:

16
Danny (mk)

1. Opening
Rene opent de vergadering en geeft het woord aan Ingko.
2. Mededelingen
a. Ingko deelt mee dat er teams/leden zijn die zich netjes hebben afgemeld, nl.:
alle teams van Tik van de Mölle (Michel Bruggink), Game On (Jarno Busschers), Rob
Lagendijk – Heidelberg, Herman Jansen, Dinand Kist.
b. Ingko vraagt één minuut stilte voor leden die het afgelopen half jaar zijn overleden:
Dhr. G. Assink en dhr. E. te Hofstee. Alle aanwezigen geven hier gehoor aan.
c. Er zijn vanuit de aanwezigen geen toevoegingen op de agenda.
Ingko geeft er voorkeur aan om punt 3 en 4 op de agenda om te draaien.
3. Vaststellen van de notulen ALV 19-05-2015
Notulen worden door de vergadering goedgekeurd zonder wijzigingen.
4. Ingekomen stukken
a. NDB is nog op zoek naar bestuursleden, meer informatie kun je vinden op de website
van de NDB, onder kopje vacatures.
b. Er is een mail vanuit de NDB gekomen, waarin de NDB aangeeft dat DVO 2 heren en
2 dames mogen afvaardigen naar het kwalificatietoernooi Nederlandse selectie. Hier
zijn een aantal voorwaarden aan verbonden, meer informatie en de voorwaarden
zijn te vinden op de DVO website.
c. Er heeft een voorzittersoverleg NDB plaatsgevonden. Alle voorzitters van dartbonden
in Nederland zijn hiervoor uitgenodigd. Tijdens dit voorzittersoverleg worden de
punten toegelicht die worden besproken tijdens de ALV van de NDB.
Omdat Rene niet aanwezig kon zijn, in Ingko is daar naar toe geweest. Ingko doet
kort verslag van belangrijkste punten die zijn besproken:
de NDB stopt met de jeugdbudget, Sijmon Timmers (voorzitter van de NDB stopt in
het voorjaar),strafbepaling (o.a. inzake Carla Molema).
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5. Bestuursverkiezing
a. Omdat de bestuursperiode van drie jaar er voor René Coupee opzit, stelt zich
opnieuw beschikbaar als bestuurslid. Zijn functie binnen het algemeen bestuur zal
zijn, aanspreekpunt voor locatiehouders. Ingko heet René opnieuw welkom in het
bestuur.
b. Danielle Geerdink had in een eerder stadium aangegeven vanwege privé
omstandigheden haar taken als secretaris neer te moeten leggen. Het bestuur
bedankt Danielle voor haar periode als bestuurslid. Als blijk van dank, krijgt Danielle
een bloemetje en een waardebon overhandigd.
c. Ingko Mulders stelt zich verkiesbaar voor de functie van voorzitter. Hij stelt zichzelf
kort voor. Over deze functie moet gestemd worden. De statuten geven aan dat dit
mag geschieden middels een handopsteking, mits de aanwezigen daar geen bezwaar
tegen hebben, dan zal het geschieden middels stembriefjes.
De aanwezige leden wordt gevraagd om er met hand gestemd kan worden, dit is
akkoord.
Middels handstemming wordt duidelijk dat er geen tegenstem is en geen onthouding
van stem.
De vergadering neemt Ingko aan als voorzitter.
Melanie Jongbloed stelt zich verkiesbaar voor de functie van secretaris. Ook bij deze
stemming is er geen bezwaar tegen handstemming. Middels handstemming wordt
duidelijk dat er geen tegenstem is en geen onthouding van stem.
De vergadering neemt Melanie aan als secretaris.
Daniella Koster-Rotman heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van
penningmeester. Zij loopt met Yvonne Docter mee om inzicht te krijgen wat deze
functie inhoudt. Yvonne heeft haar bestuursperiode in maart 2016 erop zitten. Zij
heeft eerder aangegeven haar taken als penningmeester dan neer te leggen.
De functie van penningmeester komt per maart vacant. De verkiezing van de
penningmeester komt terug op de agenda tijdens de ALV in het voorjaar.
Mochten er nog mensen zijn die zich hier ook verkiesbaar voor willen stellen dan kan
dit nog tot 2 weken voor de geplande voorjaars ALV.
Ben Vinke: hij vindt het bijzonder dat Ingko al 5 maanden meeloopt en de rol van
voorzitter op zich heeft genomen. Hierdoor lijkt het alsof de stemming al bepaald is,
Ingko is al naar voorzittersoverleg geweest etc. Wat nou als er een andere kandidaat
was geweest, dan was Ingko al zo goed als geïnstalleerd. Ingko licht toe dat hij de
afgelopen maanden in het bestuur heeft gezeten om tijdelijk de taken als secretaris
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waar te nemen. Onder die noemer is hij ook als afgevaardigde naar het
voorzittersoverleg van de NDB geweest. Hij begrijpt dat het enigszins raar overkomt,
maar dat hij, bij andere geschikte kandidaten voor de voorzittersfunctie, zich ook
verkiesbaar had kunnen stellen als penningmeester. Gezien het feit dat er geen
andere kandidaten waren voor de voorzittersfunctie, heeft Ingko zich verkiesbaar
gesteld als voorzitter.
6. Competitiezaken
Olaf deelt mee dat we zijn aanbeland in de competitie speelronde 9, en bij de beker zijn
beland bij de laatste 128.
a. Wat opvalt zijn dat er toch verschillende teams strafpunten toegekend hebben
gekregen. Dit, ondanks de herinneringsmail die captains krijgen 12 uur voor de
deadline (voor inleveren wedstrijdbriefje).
Op dit moment is er 8 keer te laat of helemaal niet ingeleverd bij de
bekerwedstrijden en 13 keer in de competitie.
b. Helaas zijn er ook een 5-tal teams gestopt, nl.: Big Five, Bad Boys, High Impact, S.
United en The Lucky Shots.
c. Het valt tevens op dat er veel wedstrijden worden uitgesteld. Houdt er rekening mee
dat er maximaal 3 wedstrijden per seizoen uitgesteld mogen worden.
Er is geen reden voor uitstel als er “maar” 3 spelers zijn. Dit is geen geldige reden
voor uitstel.
Jos Timmerije: er kan makkelijk mee gefraudeerd worden, iedereen kan zeggen dat ze
maar 2 spelers hebben, daar is geen controle mogelijk. Olaf geeft aan dat dit
inderdaad niet te controleren valt.
Houdt bij uitstel ook rekening dat je minimaal 48 uur van te voren moet afmelden
(uitzondering daargelaten, dan wel telefonisch contact leggen met competitieleider).
Regels zijn er niet voor niks, denk daarbij ook aan claimen. Je kan bij meerdere keren
uitstel (van hetzelfde team) ook een wedstrijd claimen.
Jos Timmerije: is het een optie om nogmaals een mail te sturen naar de captains
omtrent verzetten van de wedstrijden en daarbij behorende regels?
Olaf vindt dit niet noodzakelijk, aangezien dat vermeld staat in het
wedstrijdreglement.
d. Er wordt weinig gebruik gemaakt van de opmerkingsruimte op het
wedstrijdformulier. Alle opmerkingen die hierop ingevuld wordt, zijn alleen zichtbaar
voor de wedstrijdleiding, dus niet voor je tegenstanders of anderen. Denk hierbij aan
verlichting, telborden, bord niet op goede hoogte of afstand, onsportief gedrag etc.
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e. De baancontrole commissie is op zoek naar nieuwe leden. Mocht je dit willen doen:
meld je dan bij Karin Kamphorst of bij één van de bestuursleden.
f.

Bij het overlijden van een lid, gaat het bestuur een brief sturen aan de captain van
het betreffende team. In de zal gevraagd worden hoe om te gaan met de gegevens
van de overledene in het teambeheer.

g. Het is al eerder gezegd, maar nog steeds blijkt dat niet alle gegevens in Teambeheer
kloppen. Aan alle captains het verzoek om nogmaals de gegevens van jezelf als van al
je teamspelers te controleren. Het is wenselijk om ook mailadressen van teamspelers
in te vullen. Algemene informatie kan dan naar eenieder worden gestuurd in plaats
van alleen naar de captain.
Patrick Blansjaar: ere divisie afstanden zijn soms groot. De aangescherpte regel dat je
uiterlijk om 20.00 uur de wedstrijd moet beginnen is dan lastig. Als je onderling
afspreekt om voor 20.30 uur te beginnen dan moet dit toch ook kunnen?
Ingko geeft aan dat er geen probleem is als dit onderling is afgesproken, maar dan
moet het echt afgesproken zijn. Het moet niet vanzelfsprekend zijn dat de wedstrijd
pas om 20.30 uur begint. Om 20.00 uur beginnen is geen wijziging in het reglement,
het is er nu echter nadrukkelijker ingezet.
John Smit: heeft een vraag over adres en adreswijziging. Ellen geeft aan dat hij haar
een mail moet sturen. Dit gaat hij doen.
Is het een optie om een soort lijst te maken met veel gestelde vragen rondom het
wedstrijdreglement met korte antwoorden (kort en beknopt A4tje).
Dit is makkelijker om na te slaan bij vragen dan het hele wedstrijdreglement nakijken.
Olaf gaat de meest gestelde vragen en antwoorden samenvatten .
Ellen Nijveld geeft aan dat er nog steeds oude spelerspassen in omloop zijn. Deze zijn
vanaf vorig seizoen vernieuwd. Oude passen niet meer geldig zijn vanaf de tweede
helft van het seizoen! Als er teams/spelers zijn die dan oude passen hebben, die
kunnen ze nu nog kosteloos omruilen.
Vanaf de tweede helft zijn oude passen niet meer geldig en mogen die spelers ook
niet spelen. Tevens zijn de kosten voor een nieuwe pas voor de speler/team zelf.
Bjorn Hilbrink: heeft een nieuwe speler in het team, deze heeft nog een oud pasje.
Ellen geeft aan dat hij dus voor 1 januari a.s. hij een nieuwe moet aanvragen.
Richie Brookers : kunnen de lidnummers op de nieuwe passen voortaan ook groter?
Het is nu vaak wat moeilijk te lezen. Ellen gaat kijken of ze dit kan aanpassen.

4

Notulen
Algemene Ledenvergadering
Jos Timmerije: zijn de passen niet fraudegevoelig inzake speelgerechtigheid, omdat
de passen niet jaarlijks worden vernieuwd? Ingko geeft aan dat dit niet zou kunnen
aangezien je het lidnummer moet invullen in Teambeheer. Als een speler niet
speelgerechtigd blijkt, dan vermeld je dit bij de opmerkingen op het
wedstrijdformulier. Dit is eerder gebeurd, en toen werd de wedstrijd 0-0 verklaard,
waardoor ook een team benadeeld is die niet wist dat iemand niet speelgerechtigd
was. Dit zou niet eerlijk zijn. Als je dit tegenkomt, dan kun je de wedstrijd claimen en
verlies je geen punten.
Karin kamphorst: klopt het dat je je team voor de beker moet aanmelden? Nee, bij
inschrijving voor het nieuwe seizoen, staat de beker automatisch aangevinkt.
Wanneer je niet mee wilt doen, moet je dit uitvinken.
Zij was met haar team bij tegenstanders die zich hier niet van bewust waren. Zij
gaven aan zich niet te hebben ingeschreven. Als dit voorkomt dan wel melding maken
bij competitieleiding.
Pauze
7. Begroting 2016
De begroting wordt gepresenteerd op het groot scherm.
Yvonne licht de cijfers toe.
Er zijn geen vragen van de aanwezigen, dus de begroting wordt akkoord bevonden.
a. Bestemmingsreserve:
Tijdens de vorige ALV is besproken dat het bestuur een nieuw voorstel zou
neerleggen over de verdeling van de bestemmingsreserves op aandringen van de
accountant. Yvonne toont het nieuwe voorstel op groot scherm en licht deze toe.
John Smit: er zijn nieuwe dartbanen aangeschaft door DVO, zijn deze ook voor
verhuur bestemd?
Nee, deze banen worden niet verhuurd in verband met afschrijving, vervoer,
beschadigingen etc.
Theo Koens: wat houdt ondersteuning leden in?
Yvonne licht toe, gaat bv om darters die kansen maken op bv een winmau ticket,
maar nog net 1 toernooi mee moet doen om voldoende punten te halen, maar niet de
middelen heeft om deel te kunnen nemen. Dan zou DVO kunnen beslissen om deels te
sponsoren. Ingko vult aan dat er een plan zal worden uitgewerkt met voorwaarden.
Karin Kamphorst: geeft een voorbeeld van spelers van de NDB; bij de NDB vindt er
een vergoeding plaats van maximaal 100 euro. Dit betreft een betaling achteraf,
wanneer diegene daadwerkelijk een bon van een overnachting/ boottocht etc. kan
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overleggen. Er is bewust gekozen voor betaling achteraf, hiermee wordt voorkomen
dat er geld geïnd wordt er mensen uiteindelijk niet gaan/deelnemen.
Ingko geeft aan dat er om die reden een plan met voorwaarden wordt opgesteld,
tevens zal er een contract aan hangen met betreffende personen.
Verder geen op of aanmerkingen, de bestemmingsreserves worden akkoord
bevonden.
8. Jeugdzaken
a. Vorig seizoen is een goed seizoen geweest voor de jeugd.
Laco 1 (jeugd) was serieuze kanshebber voor finale, maar helaas was het eindstation
de kwartfinales.
Een aantal jeugdspelers mochten deelnemen aan de CLOD. 2 speler bereikten de
finale, maar werden helaas geen winnaars. Een mooie 2de plek werd behaald door
Wesley Hurrebrink en Anthony Moes.
2 jeugdspelers (Wesley Hurrebrink en Jeffrey Ballast) hadden zich gekwalificeerd
voor de Winmau, jammer genoeg zijn ze niet zo ver gekomen.
Eind september is er een jeugdtoernooi georganiseerd, waarbij veel nieuwe
gezichten aanwezig waren. Hier zijn enkele nieuwe leden naar voren gekomen.
De NDB is gestopt met de jeugdsubsidie vanuit de NDB is gestopt. Dit is erg jammer.
Wel is er een denktank opgezet vanuit de NDB om andere manieren te vinden om
het jeugddarten te stimuleren. Dick zit hier ook in .
Next Talent of Darts was een groot succes. Cassandra Hof heeft gewonnen bij de
meisjes, waardoor zij zich geplaatst heeft voor de Winmau. Echter is zij dan 18
geworden en moet zij meedoen bij de dames.
Daan Beernink heeft de finale helaas verloren. Dit is een jongen met veel talent en
daar gaan we nog zeker meer van horen. Voor Sander Groot Ruzink was er een
mooie derde plek.
Amateur en Youth Trofee darts heeft onlangs plaatsgevonden. Dit was ook een groot
succes. Er waren 253 deelnemers. Het toernooi verliep erg vlot, ook de afbouw na
afloop. De NDB gaf hiervoor een groot compliment voor de organisatie. De NDB
heeft aangegeven vol vertrouwen de organisatie van de NDB Ranking en het
Jubileumtoernooi in Delden tegemoet te zien.
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9. Voorstellen
Er zijn drie voorstellen vanuit het bestuur neergelegd:
a. Prijzen, tickets, certificaten etc. dienen altijd persoonlijk te worden opgehaald op de
daarvoor, 2 weken van te voren, bekend gemaakte locatie. Bij het niet persoonlijk
ophalen van de prijzen vervallen de gewonnen prijzen terug naar de vereniging. De
gemaakte kosten worden dan verhaald op het lid.
Karin Kamphorst: krijg je voor elke 170 een certificaat?
Ja, deze wordt aangevraagd bij de NDB. Dit wordt gevraagd aan het betreffende lid.
Geen bezwaar tegen dit voorstel. Voorstel is akkoord.
b. Een DVO lid, die een ticket voor een evenement ontvangt vanuit de DVO, moet ook
een shirt van de DVO dragen, of in overleg, het aangeleverde logo van de DVO
(katoensticker) als hem/haar dit wordt aangeboden. Bij het niet dragen van het
shirt/logo worden de kosten van het ticket verhaald op het lid.
Geen bezwaar tegen dit voorstel. Voorstel is akkoord.
c. Aanvulling reglementen bekercompetitie: een bekerwedstrijd mag uitgesteld
worden, men is wel verplicht om hem binnen 2 weken vanaf de originele datum
alsnog te spelen. De nieuwe speeldatum moet binnen 1 week bekend zijn. Is er
binnen 1 week geen nieuwe datum bekend bij de wedstrijdleiding, dan bepaald de
wedstrijdleiding de speeldatum.
Patrick Blansjaar: is de uitgestelde datum ook op maandag? Nee, dat kan ook een
andere dag zijn vanwege de competitie op maandag. Maar dat is raar, als jij als team
kan, maar tegenstander niet, dan bepaald wedstrijdleiding een andere dag. Als jij dan
niet kan, dan lig je uit de beker terwijl jij de originele datum wel kan. Dit zou niet fair
zijn.
Ingko geeft aan dat je ook kan kiezen om een bekerwedstrijd helemaal niet te mogen
uitstellen.
Er zijn 12 stemmen tegen dit voorstel. Het voorstel is afgewezen.
Bij de volgende ALV zal het voorstel komen om bekerwedstrijden niet te kunnen
uitstellen.
d. Rene Stamsnijder: er is enige onduidelijkheid omtrent het invullen van
wedstrijdformulieren en de opstelling van spelers. Dit staat niet duidelijk genoeg in
het wedstrijdreglement, en voorstel zou zijn om dit te verduidelijken.
Nu komt het vaak voor dat de ene team wil “tegeninvullen”, dit is niet zoals het
reglement voorschrijft. Voorstel is om een tekstuele wijziging te doen in het
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reglementen, zodat dit duidelijk is.
Voorstel van een tekstuele wijziging is akkoord.
10. Rondvraag
John Smit: de wedstrijd moet beginnen om 20.00 uur, klopt dit?
Inkgo: Ja, dit is een regel.
Ook de opmerkingen op het wedstrijdformulier zijn alleen zichtbaar voor wedstrijdleiding?
Ingko: Ja, dat klopt.
Jos Timmerije: bij de koppels mag je zelf kiezen voor de samenstelling en opstelling.
Er is nog enige onduidelijkheid over welke koppels 2 keer achter elkaar mogen spelen.
Ellen: tip, print de laatste versie wedstrijdreglement uit, daar staat het goed in.
Joyce Maas: stel de tegenstander vult geen wedstrijdformulier in, maar maakt een foto van
een formulier (vult dus zelf geen één in). Wat als de formulieren worden opgevraagd en de
tegenpartij kan geen formulier overleggen, wordt ik (mijn team) daar dan ook voor gestraft?
Melanie: Jij moet melden op formulier dat tegenstander geen formulier heeft ingevuld en jij
dus niet je handtekening hebt kunnen zetten. Dan heb jij je plicht gedaan.
Karin Kamphorst: geeft aan blij te zijn met het blind invullen en verduidelijking van de
reglementen. Zij maakt vaak mee dat tegenstanders willen tegeninvullen en nu kan zij vanuit
reglementen aangeven dat dit niet de weg is.
Joyce Maas: geeft aan dat zij de prijzen van de consumpties bij de Twentse Ros aan de hoge
kant vindt. Zou daar voor DVO Rankings geen andere afspraken over gemaakt kunnen
worden?
Ingko: geeft aan dat de prijs iets naar beneden is bijgesteld, sinds de nieuwe eigenaar.
Er mogen geen flesjes meer geschonken worden (Grolsch) en nu is er een biertje van de tap
voor 2 euro. Dit is een acceptabele prijs voor een horeca gelegenheid als de Twentse Ros.
11. Sluiting
Ingko wil tot slot nog een korte toelichting doen over de normen en waarden. Deze staan
gemeld in de wedstrijd reglementen, lees deze eens door en meldt deze ook aan je
teamspelers. Wees op de hoogte en heb respect voor elkaar. Als er niet voldaan wordt aan
de fatsoensnormen meldt dit dan ook bij het bestuur op het wedstrijdformulier.

De vergadering wordt gesloten om 22.15 uur.
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