Notulen
Algemene Ledenvergadering

Datum
Locatie
Aanwezige leden

:
:
:

22-11-2016
Twentse Ros, Hengelo
17

1. Opening
Ingko opent de vergadering.
Ingko deelt mee dat er afmeldingen zijn van een aantal teams : DV Exelcior, De Vrieler,
Platenkamp, Jackpot, Ons genoegen.
2. Mededelingen
a. Er wordt 1 minuut stilte gehouden in verband met het overlijden van 2 leden: Arjan
Scheffer en Domingus Souhuwat.
b. Er zijn dit jaar 7 Leden 25 jaar lid van de DVO, Zij krijgen een speldje en een bos
bloemen: Remon Lankerink, Peter Leemreize, Robert Onrust.
3. Ingekomen stukken
a. Aanstaande zaterdag 26-11-2016 is de ALV Vergadering van de NDB, Ingko gaat hier
naar toe.
b. Op zondag 22-01-2017 wordt de NDB Ranking gehouden in Delden.
4. Vaststellen van de notulen ALV 30-04-2016
Er zijn geen vragen over de vorige nutulen.
De Notulen van de najaarsvergadering van 2015 zijn goedgekeurd.

5. Bestuursformatie.
- Bij de vorige ALV had Ritchie Brokers zich aangemeld voor de functie van
penningmeester, Ritchie heeft later aangegeven hier toch van af te zien. Melanie doet nu
reeds de betalingen, De laatste maanden heeft ze dit samen gedaan met Ingko.
- Ingko geeft aan waarom Melanie er vanavond niet is, Dit omdat Melanie een café heeft
overgenomen.
- Maria Rotman is benaderd of zij de functie van secretaris op haar wil nemen, Maria loopt
dan de eerste 6 maanden mee om te kijken of dit van beide kanten bevalt. Als dit zo is
wordt er de volgende ALV gestemd door de leden.
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Pauze
6. Competitiezaken.
Competitie 2016/2017.
Bij wet mag er niet meer gerookt worden is cafés, Het bestuur is ook deze weg ingeslagen
om het verbod op roken te hanteren. Toch hoort Olaf nog signalen dat het nog steeds
gebeurt, Mensen houdt rekening met elkaar. Een uur voor de wedstrijd mag er niet meer
gerookt worden in de dartruimte. Voldoet een café of team hier niet aan dan mag je de
wedstrijd claimen.
Dit jaar zijn we gestart met 393 teams, met op dit moment 2535 actieve leden.
Tot nu toe zijn er 16 teams die strafpunten hebben gekregen, variërend van te laat inleveren
tot te laat afmelden.
Ook zijn er tot nu toe 12 claims.
Olaf krijgt ook steeds meer meldingen binnen van teams op het wedstrijdformulier.
Meldingen dat er dingen niet kloppen of dat er wat aan de hand is, ook hier variërend van
wangedrag speler/teams , geen wedstrijdformulier bij zich, scheten laten, onnodig
schreeuwen. Er hoeft niet aangegeven te worden op het formulier dat het gezellig was, maar
blijf wel misverstanden melden. Deze worden allemaal bijgehouden door Olaf. Mocht een
team vaker genoemd worden spreekt Olaf ze hierover aan. Het gaat hier gewoon om de
fatsoensnormen, houd je hier ook aan.
De beker verloopt ook goed. Wat wel opvalt is dat teams zich opgeven maar als het dan
zover is ze zich dan toch afmelden. Met de reden, We hebben toch geen kans of we hebben
niet genoeg spelers.
Er zijn tot nu toe 43 wedstrijden verzet.
Vraag van Dinand Kist over de koppel of je die ter allen tijde mag wisselen? Ja dit mag.
Vraag van Peter Leemreize. Hoe vaak mag je een wedstrijd uitstellen? 1 team mag 3 keer
per competitie een wedstijd uitstellen, uitzondering moet worden aangevraagd bij Olaf.
Dinand Kist: Dat er vaak naderhand wordt geklaagd dat er in een café gerookt wordt, Dit ligt
dan aan het team. Ze hadden dit vooraf gaand aan de wedstrijd moeten aangeven.
Dartbord in de rookruimte. In overleg is dat geen probleem. En niet onder de wedstrijd of
naderhand klagen.
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Misschien een rookclaim indienen dat je een bepaalde aantal punten er af haalt. Dit voorstel
kwam van Frank Slag.
Vraag van Peter Leemreize: Worden opmerkingen op het wedstrijdformulier terug
gekoppeld naar de captain? Olaf geeft aan dat dit wel wordt terug gekoppeld.
Vraag van: Melvin Slag: Aandachtpunt via wedstrijd formulier dat een oche los lag. Ze waren
erg boos over deze klacht. Waarom wordt dit terug gekoppeld als klacht en niet als
aandachtspunt? Er is geen brief naar toe gegaan, wel is Danny hier als baancontroleur
geweest. Week voor de wedstrijd is Danny hier geweest en heeft aangegeven dat de oche
niet goed ligt.
Aangegeven wordt dat de baancontrole niet goed uitgevoerd wordt. Er wordt aangegeven
dat er op 1 baan gegooid wordt terwijl er op de andere banen( die eigenlijk niet goed zijn)
ook gegooid wordt. Als je het er niet eens mee bent met de baan dan moet je hem claimen
en niet naderhand er over gaan praten.
Frank slag geeft aan dat er misschien een hogere straf moet komen als de baan niet goed is.
Want hoe zwaarder je de straf doet hoe beter ze het waarschijnlijk voor elkaar hebben.
Dit wordt meegenomen.
7. Begroting 2016.
Ingko neemt de begroting door en die is goedgekeurd.
Niemand is tegen de begroting. Deze is aangenomen.

8. Jeugdzaken:
Woord is aan Dick Bontekoe:
Laco finale dag: wonnen van titelkandidaat. Finale helaas verloren 6-3.
Dit jaar zijn ze verder gegaan met de rankingen die druk bezocht wordt. En misschien na het
WK nog wel drukker.
Resultaten zijn er zeker wel. Daan Beernink wint de next talents of darts.
Daarnaast zijn ze bezig geweest met de kosten dit jaar is er een laco team bij gekomen dus
dit drukt ook op de begroting.
Geen aanvullingen van de jeugdcommissie.
9. Voorstellen
a. Er is 1 voorstel van Ellen Nijveld: Voorstel captains wissel, Voor de captainswissel wil
Ellen dezelfde regel hanteren als bij het inschrijven van een nieuw lid. Dit zou dan
inhouden dat er 5 weken voor het einde van de competitie geen captainwissel mag
plaatsvinden.
De reden dat Ellen dit wil toepassen is heel simpel, er worden onnodige
captainswissels ingediend.
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Leden gaan massaal een captainswissel indienen met het oog op het volgende
seizoen. Waarom? Omdat de huidige captain stopt en dan hebben ze volgend
seizoen geen captain. En men zit dan met de inschrijving. Dit is dus niet noodzakelijk
want tijdens de inschrijving kan men de captain invullen.

Het voorstel is aangenomen door de ALV.
Algemene mededelingen Ellen.
.
Problemen wisseling lid bij een team zonder dat de captain dit weet. Dit is veranderd
in het teambeheer. Je krijgt hier een melding via de mail van.

b. Fatsoensnormen: Ingko:

10. Rondvraag.
Peter Leemreize: Selectie laco team: hoe wordt dit geselecteerd? Heren ere en 1e divisie
hebben uitnodiging gekregen. Met uitzondering goede spelers in lagere divisies.
Richie Brokers: Controle pasjes? Nieuwe aanvraag pasje kan dat zo maar? Dit gebeurt via
teambeheer. Via teambeheer kan dit worden aangevraagd.
Ellen geeft aan dat ze elke donderdag controleert of er nieuwe spelers aangemeld zijn bij een
ander team. Toch wordt ze elke keer gebeld dat iemand het pasje nog niet heeft en of die
dan al mag spelen. Nee dit mag niet, alleen als het pasje binnen is.
Ben Vinke: Opmerking over de fatsoensnormen. Verwacht wel dat als er een probleem
binnenkomt dat er dan wel serieus mee om wordt gegaan. Door alle bestuursleden. Ingko
geeft aan dat de intentie er wel is en dat er serieus aandacht aan wordt besteed, maar dat
het er soms bij door kan schieten.
Vraag van Roland Schippers Opkomst laag bij ALV, misschien mail via teambeheer of
teamcaptains Ingko geeft aan dat dit wel op facebook en op de site staat.
Nelleke Tonnis : Ledverlichting werkt niet met luLichtmeter, Ingko gaat hier achteraan.

11. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 21:55uur.
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