Notulen
Algemene Ledenvergadering 19-05-2015

Aanwezig namens het bestuur: René Coupee, Dick Bontekoe, Olaf Orriëns, Yvonne Docter en Danielle
Geerdink.
Aanwezige leden: 32
Afwezig namens bestuur: Ellen Nijveld (met kennisgeving)
1. Opening
René heet iedereen welkom.
2. Mededelingen









De ledenadministratie vraagt of alle captains de nieuwe ledenpassen binnen hebben.
Mochten er teams zijn die de pasjes niet binnen hebben, worden ze verzocht contact op te
nemen met de ledenadministratie.
Danielle vraagt of er baancontrole bij elke locatie is geweest. Mocht dit niet het geval zijn,
neem contact op met bondskantoor.
27-08-2015 is er weer een captainsavond. Dit is om 19:30 uur bij ’t Twentse Ros in Hengelo.
De feestavond staat gepland op vrijdag 3 juli 2015 bij ’t Twentse Ros. Hier worden ook de
beker en plaquettes uitgedeeld.
Teams opgeven voor het nieuwe seizoen kan zoals elk jaar van 1 t/m 30 juni.
Tot 31-05-2015 kunnen de nummers 1,2 en 3 plaquettes aanvragen op
bondskantoor@gmail.com.
14 juni 2015 zijn er de landelijke bekerkampioenschappen in sporthal Corlaer in Nijkerk. Het
team dat de beker wint kan een vergoeding van €125,- aanvragen bij de penningmeester.
27 en 28 juni 2015 zijn er de landelijke divisiekampioenschappen in sporthal Corlaer in
Nijkerk. D.V.O. teams die daar aan deelnemen kunnen een vergoeding van € 125,- aanvragen
bij de penningmeester.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Notulen ALV 25-november 2014
Deze zijn door de vergadering goedgekeurd.
5. Bestuursverkiezing
Het bestuur van de D.V.O. stelt voor om de heer Danny Koel te benoemen tot algemeen bestuurslid.
Hij zal zich bezighouden met coördineren van marketing en communicatie. Er volgt een stemming en
iedereen is voor. Danny Koel maakt deel uit van het bestuur.
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Danielle Geerdink heeft aangegeven uiterlijk bij de najaars ALV haar taken als secretaris neer te
leggen. Dit omdat het niet meer te combineren is met haar werk. Hiervoor zal een vacature op de
site geplaatst worden.
6. Competitiezaken
Olaf doet verslag van de competitiezaken tot nu toe.
Competitie 2014/15
Dit is voor mij het eerste jaar als hoofdcompetitie. Ik mocht het stokje overnemen van onze twee
toppers Yvonne Docter en Danielle Geerdink. Wie na de vele taken dit er ook nog even bijnamen .
Maar goed Competitie 2014/15 ik kan jullie wel met een heleboel cijfers en nummers lastig vallen, en
dat ga ik ook doen tenminste een klein beetje.
We zijn begonnen deze competitie met 367 teams in 5 verschillende divisies.
Wat mij vooral opvalt, is dat er van de 26 speelweken er maar twee keer een week is geweest waar
iedereen op tijd zijn formulier heeft ingeleverd, dit verbaasde mij toch wel een beetje. Dat is
gemiddeld 3,1 in de week.
Zijn er dan ook divisies waar geen strafpunten zijn uitgedeeld ja 3A, 3F, en 4B.
Hier een schemaatje van elke divisie.
Ere 2 x te laat
1e Div 10 x te laat
2e Div 11 x te laat
3e Div 27 x te laat
4e Div 49 x te laat.
Op het moment van schrijven is de laatste speelronde hierin verwerkt
En dan waren er nog de teams wie, of zich zelf hebben terug getrokken of door mij uit de competitie
gehaald zijn, I.V.M de benodigde strafpunten
In totaal 5 terug getrokken en 5 er door mij uitgehaald.
Voor de rest is de competitie goed verlopen naar mijn mening. Op het moment van schrijven zijn de
laatste 8 bekend voor de beker en ondertussen de laatste 4 want de beker is gisteren gegooid, mede
als de play-off.
7. Financiële jaarrekening 2014
Yvonne neemt de jaarrekening door met de vergadering.
Er zal een bestemmingsreserve gebruikt gaan worden voor de realisatie van nieuwe dartbanen voor
de D.V.O. activiteiten.
8. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie verleent decharge aan de penningmeester en het bestuur voor het beleid
van 2014.
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9. Jaarverslag 2014
Bestuurssamenstelling:
René Coupee
Yvonne Docter
Danielle Geerdink
Ellen Nijveld
Olaf Orriëns
Dick Bontekoe

Interim Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Ledenadministratie
Hoofdcompetitie
Jeugdzaken

Commissies:
Jeugdcommissie
LaCocommissie
Toernooicommissie
Kascontrolecommissie
Baancontrolecommissie
Commissie van beroep
Mutaties:
René Coupee heeft de taken van Patrick de Wagt overgenomen als zijnde interim voorzitter. Wij zijn
nog op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Frank Bosswinkel heeft zijn taken als 2e penningmeester neergelegd. Er is besloten geen vervanger
voor hem aan te stellen. Frank heeft aangeboden op de achtergrond de penningmeester bij te willen
staan.
Om de taken beter te kunnen verdelen is Danielle Geerdink bij de voorjaar- ALV aangesteld als
nieuwe secretaris.
Jan Vogel heeft zijn taak als hoofdcompetitie neergelegd. Yvonne en Danielle hebben zijn taken waar
genomen tot er een nieuwe competitieleider was. Olaf Orriëns heeft zich hier voor gemeld ,is door
de leden gekozen en heeft zitting genomen in het bestuur sinds de najaars- ALV.
Tijdens de najaars-ALV heeft er zich iemand aangemeld voor de functie coördinator marketing &
communicatie. Deze persoon draait nu mee en zal voorgesteld worden aan de leden om hem te
benoemen op de voorjaars- ALV van 2015.
Tuchtzaken:
Er zijn geen tuchtzaken geweest in 2014.
Leden:
Het totale ledenaantal op 31-12-2014 bedraagt 2384, waarvan 4 ereleden.
De verdeling is als volgt:
 Heren
2148
 Dames
180
 Jongens
50
 Meisjes
8
In vergelijking met voorgaande jaren:
 2013
2389
 2012
2326
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Het ledenaantal is nagenoeg gelijk gebleven.
Competities:
Per 1 september 2014 zijn er 367 teams bij ons ingeschreven. Verdeeld over de volgende divisies:
 Ere divisie
14 teams
 Eerste divisie
28 teams
 Tweede divisie
56 teams
 Derde divisie
112 teams
 Vierde divisie
157 teams
Inmiddels hebben 5 teams zich terug getrokken en 5 teams zijn uit de competitie gehaald wegens het
behalen van 18 strafpunten.
Er hebben 276 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 dit seizoen 8 toernooien op de agenda staan. Opkomst is goed
met een gemiddelde van rond de 80 deelnemers per keer. 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. Ook landelijk tellen we weer mee met diverse overwinningen
op de NDB-rankingen en zelfs de Dutch Open. 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 dat het
ledenaantal toch weer zal gaan stijgen. Darten is weer veel in de media, tv. Wij verwachten dat dit
zeker een positief effect kan hebben.
10. Verslag Jeugdcommissie
Dit seizoen hebben we het succesvolle seizoen van vorig jaar een vervolg gegeven.
Er werd een 2e jeugd-LaCo team samengesteld die na een stroeve start steeds meer punten begon te
pakken en uiteindelijk ook een paar wedstrijden wist te winnen.
Het 1e jeugd-LaCo team staat in hun poule 2e en moet de laatste wedstrijd nog tegen de nummer 1
uit hun poule en zou met een grote uitslag nog 1e kunnen worden. Maar de play-offs zijn gehaald. De
hoop is dat ze Nederlands Kampioen worden.
Beide LaCo-teams werden in nieuwe shirts gestoken!
Bij het NJTK wisten we een 2e plaats en een 3e plaats bij de aspiranten te pakken. Tevens werd een 3e
plaats bij de junioren behaald.
Damiën Gerrits wist zich te plaatsen voor het Nederlands team nadat Berry van Peer afviel omdat hij
18 was geworden.
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Bij de Champions League of Darts wist Jeffrey Ballast overtuigend de finale te halen, maar verloor
helaas met 2-4 na met 2-0 voorgestaan te hebben.
Bij The Next Talent Of Darts wisten Wesley Hurrebrink (aspiranten) en Rian Veltman (beloften) de 1e
prijs te pakken.
Hierna hadden we bij de Amateur & Youth Trophy wederom 2e winnaars. Wesley Hurrebrink won de
categorie junioren gevorderden en Brian Ketzener de categorie junioren beginners.
Lopende het seizoen werd besloten nieuwe shirts aan te schaffen voor de jeugd die mee gaat naar de
grotere toernooien. Het werd een herkenbaar knal rood shirt met DVO-logo.
14-12-2014 weet Wesley Hurrebrink het Gesloten Nederlands Kampioenschap bij de aspiranten te
winnen en is hierdoor Nederlands kampioen bij de aspiranten.
Bij de NDB –ranking in Vlaardingen wisten Wesley Hurrebrink en Jeffrey Ballast de 2e plaats voor zich
op te eisen.
Hierna wisten we diverse prijzen mee te nemen bij het Open Steenwijkerland. Anthony Moes won de
dvo-finale tegen Daan Beernink.
De DVO had Wesley Hurrebrink aangemeld voor de Auke Veer aanmoedigingsprijs die elk jaar door
de gemeente Enschede wordt uitgereikt en Wesley wist ook deze mooie prijs te winnen.
Wesley Hurrebrink wist ook nog eens de HAL Open in Venray te winnen waardoor hij zich
rechtstreeks plaats voor de Winmau World Masters.
Bij de NDB-ranking in Enschede werd Wesley Hurrebrink 1e, Jeffrey Ballast en Melissa van de Velde
3 e.
Jeffrey Ballast die op dit moment op de 2e plaats op de ranglijst staat bij de NDB-ranking heeft een
grote kans dat hij zich plaats voor het nederlands team waardoor hij ook een grote kans maakt om
naar de Winmau World Masters te mogen.
De jeugdrankingen die ook dit seizoen weer succesvol waren, werden goed bezocht. Afgelopen
zondag was de afsluitende jeugdranking. De Champions League Of Darts tickets zijn uitgereikt en
Wesley Hurrebrink is gehuldigd voor het behalen van de Nederlandse titel.
Het seizoen loopt op zijn einde, maar we hebben 31 mei nog de laatste NDB-ranking in Harderwijk en
we proberen met 5 teams mee te doen aan het Nederlands Jeugdteam Kampioenschap dat 7 juni in
Nijkerk gehouden wordt.
Op dit moment zijn we weer druk om de agenda te vullen voor het nieuwe seizoen. De locaties voor
de jeugdrankingen worden weer benaderd en we gaan proberen een folder uit te brengen waar alle
voor de jeugd belangrijke informatie in staat.
23 augustus gaan we een jeugdlid+vriendje toernooi organiseren waarna het weekend erop de
Champions League Of Darts in Egmond aan Zee gehouden zal worden.
Hiernaast mag de DVO de Amateur & Youth Trophy organiseren en die zal 8 November in Nijverdal
georganiseerd worden.
Uiteraard wil ik de jeugdcommissieleden Diana Veltman, Marco Hof, Andre Vos en Dinand Kist
bedanken voor het vele werk wat er ook dit jaar verzet is en uiteraard grote dank dat ze hun vrije tijd
voor de kinderen opofferen. Hiernaast uiteraard ook het hoofdbestuur voor alle (financiële) steun en
het vertrouwen in de jeugdcommissie.
11.Voorstellen




Het bestuur kwam met een voorstel voor aanpassingen in het wedstrijdreglement. Dit is met
de vergadering doorgenomen. Het aangepaste wedstrijdreglement staat op de D.V.O. site.
De toernooicommissie is met een voorstel gekomen de opzet en puntentelling aan te passen
voor de D.V.O. seniorenranking. Dit is door de vergadering goedgekeurd.
De LaCo managers hadden een voorstel. Echter waren zij niet aanwezig. Dit is dus niet
doorgevoerd omdat het niet mondeling toegelicht kon worden.
5

Notulen
Algemene Ledenvergadering 19-05-2015


Er was een voorstel van de commissie van beroep. Dit om duidelijkheid in het
wedstrijdreglement te verschaffen. Dit is goedgekeurd en verwerkt in het
wedstrijdreglement.

12. Rondvraag


Arjen Stolk (Yips). Er is een opgelegde straf door het bestuur herroepen door de Commissie
van Beroep, dit ondank dat artikel 6 lid 5 sub f wel voorziet. De CBV geeft uitleg. Nadien is er
nog een onderhoudt geweest tussen Arjen en de CVB.

13. Sluiting
Voor alle inspanning die Dick Bontekoe voor de D.V.O. en voor de D.V.O. jeugd doet, wordt hij geëerd
als lid van verdienste. Dick ontvangt hiervoor een onderscheiding en een bos bloemen.
René bedankt iedereen voor de aanwezigheid.
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