Notulen
Algemene Ledenvergadering

Datum
Locatie
Aanwezige leden

:
:
:

26 april 2016
Twentse Ros, Hengelo
26 leden

1. Opening
Ingko opent de vergadering.
De heer de Jager krijgt kort het woord (hier heeft hij om gevraagd), hij spreekt zijn dank uit
voor het goed georganiseerde feest t.b.v. het 25 jarig jubileum.
Ingko deelt mee dat er afmeldingen zijn van 3 teams: Ons genoegen, Game On, Heidelberg 1.
2. Mededelingen
a. 12 juni zijn de landelijke beker kampioenschappen. Teams die hiervoor geplaatst zijn
kunnen een vergoeding aanvragen a 125 euro. De aanvraag moet vooraf ingediend
zijn bij dvo.penningmeester@gmail.com.
b. 25 juni zijn de landelijke divisie kampioenschappen voor de 2e, 3e en 4de divisies. Ook
hiervoor kan een vergoeding a 125 euro aangevraagd worden. De aanvraag is
conform hierboven genoemd bij 2a.
c. 3 juli zijn de landelijke divisiekampioenschappen voor 1ste en ere divisie teams. Ook
voor deze dag geldt 125 euro vergoeding per team. De aanvraag is conform genoemd
bij punt 2a.
d. De inschrijvingen voor het nieuwe seizoen vindt plaats van 1 t/m 30 juni a.s.
Na 30 juni kan er niet meer ingeschreven worden voor seizoen 2016-2017!
e. Tot 24 mei 2016 kunnen teams plaquettes aanvragen voor de 1ste/3de plek in de
poule. Plaquettes die besteld worden dienen ook opgehaald te worden, bij niet
ophalen worden gemaakte kosten verhaald op het desbetreffende team.
3. Ingekomen stukken
a. De NDB is nog steeds op zoek naar bestuursleden, namelijk een voorzitter en een
bestuurslid PR en Communicatie. Meer informatie kun je vinden op de website van
de NDB, onder kopje vacatures.
b. 7 mei a.s. staat er een voorzittersoverleg gepland. 28 mei is de ALV van de NDB.
c. Alle besturen van de lid organisaties van de NDB hebben een uitnodiging ontvangen
om deel te nemen aan een LaCo vergadering. Hier wordt vooral gekeken naar de
afgelopen seizoenen, eventuele verbeterpunten worden besproken.
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4. Vaststellen van de notulen ALV 17-11-2015
Notulen worden door de vergadering goedgekeurd zonder wijzigingen. Omdat de notulen te
laat geplaatst zijn op de site mogen alleen de aanwezigen van de ALV 26-04-2016 bij de
volgende ALV op- of aanmerkingen nog melden.
5. Financiën
a. Presentatie jaarrekening 2015
Yvonne licht de jaarrekening toe die op groot scherm zichtbaar is voor de
aanwezigen. (2015 is afgesloten met een positief resultaat van 167 euro.
Enkele uitgaven zijn hoger uitgevallen, hiervoor zijn de betreffende
bestemmingsreserves voor aangesproken).
Egbert de Jager: de waarborgsom van de teams stond voorheen apart op een
rekening, waar is dit nu ondergebracht?
Yvonne geeft aan dat dit voorheen inderdaad op een andere rekening stond. Er
wordt nu gebruik gemaakt van een ander boekhoudprogramma, in dit programma
staat deze post wel apart genoemd. Het geld staat op de spaarrekening van de
D.V.O. Op bladzijde 12 van de jaarrekening van de accountant staat de post
waarborgsom apart vermeld.
Het is wellicht aan de leden om te beslissen dat dit op een andere (aparte) rekening
zou moeten staan.
Ritchie Brookers: als leden hierover zouden moeten stemmen, dus wel of niet op een
andere rekening, dan moet dit als voorstel ingediend worden.
Dit zal dan de volgende vergadering moeten en kan niet vandaag.
Voorzitter: de heer de Jager kan hiervoor een voorstel indienen. Dit voorstel dient
dan 2 weken voor de najaars ALV ingediend te worden en toegelicht te worden door
de heer de Jager. De heer de Jager geeft aan dat hij merkt dat de aanwezige leden de
huidige constructie (dus op spaarrekening) geen probleem vindt, dus zal hij geen
voorstel indienen.
b. Verslag kascontrole commissie
Ben Vinke, voorzitter kascontrole commissie leest het kascontrole verslag voor.
Eenieder kan zich vinden in het verslag van de kascontrolecommissie. Yvonne krijgt
een bedankwoord van de kascommissie voor haar inzet de afgelopen jaren. Yvonne
bedankt ook de kascommissie voor de prettige samenwerking.

Rene Coupee sluit aan met een dankwoord vanuit het bestuur, voor alle jaren inzet
van Yvonne als penningmeester. Tevens bedankt de voorzitter Yvonne voor haar
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inzet en betrokkenheid bij de vereniging. Yvonne krijgt een bloemetje en een
cadeaubon overhandigd.
c. Aftreden penningmeester
Ondanks de herhaalde oproep op de website, heeft er zich tot nu geen kandidaat
beschikbaar gesteld. Na de vraag van de voorzitter aan de aanwezige leden of er
iemand zich beschikbaar wil stellen, wordt daar niet op gereageerd.
Ingko geeft aan dat er 2 opties met de accountant zijn besproken wanneer er nog
geen penningmeester beschikbaar is. 1 optie is een externe boekhouder aantrekken,
dit zal de vereniging enkele honderden euro’s kosten per jaar. Optie 2 is een
voorlopige verdeling van de penningmeesterstaken, waarbij het dagelijks bestuur de
taken van de penningmeester verdeeld.
De accountant heeft aangegeven dat optie 2 een goede oplossing zou zijn, totdat er
een nieuwe penningmeester beschikbaar is. De aanwezigen kiezen liever voor optie
2, dan optie 1 wat de vereniging onnodig geld gaat kosten.
Ritchie Brookers geeft aan wel interesse te hebben maar hij zou eerst meer inzicht
willen hebben. Ingko stelt voor dat Ritchie het komende half jaar meeloopt om
inzicht te krijgen in de taken van de penningmeester. Mocht hij de functie van
penningmeester willen bekleden, dan kan hij zich in tijdens de najaars ALV
verkiesbaar stellen. Concreet betekent dit dat Ritchie de administratie gaat
bijhouden met hulp van Ingko en Melanie zal de betalingen doen. Dit betekent dat
Ingko en Melanie verantwoordelijk zijn voor de financiën.
Ingko vraagt de aanwezigen of hier bezwaar tegen is. Niemand heeft bezwaar.
De vergadering neemt dit voorstel aan.
Pauze
6. Competitiezaken
Olaf doet verslag van de competitie zaken.
Olaf geeft aan dat hij van veel teams hoort dat de laatste wedstrijden “bijzondere” uitslagen
laat zien. Hij doet een beroep op de sportieve plicht van de leden. Als hoofdcompetitie kan
hij niks met vermoedens van vervalste uitslagen, mits daar daadwerkelijke bewijzen van zijn.
Olaf wil nogmaals benadrukken dat men na 30 juni niet meer kan inschrijven voor het
nieuwe dartseizoen.
7. Jaarverslag 2015
Melanie doet verslag. Het verslag wordt aangehoord en er zijn geen vragen vanuit de
aanwezigen.
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8. Verslag jeugdcommissie
Dick doet verslag van het afgelopen jaar.
Bij de meisjes heeft Cassandra Hof een Winmau ticket behaald. Cassandra heeft besloten om
(voorlopig) te stoppen met grote toernooien en zal dus niet deelnemen aan de Winmau.
Amateur Youth Troffee is een goed geslaagd toernooi voor de jeugd geweest afgelopen
november. Dit is mede mogelijk gemaakt door de inzet van de grote groep vrijwilligers.
Tevens heeft in november de NDB Ranking plaatsgevonden in Delden. Tijdens het
jubileumtoernooi zijn de prijzen vooral gevallen bij de jeugdleden van de DVO.
Jeffrey Ballast heeft deelgenomen aan de Finder Darts Masters. Helaas heeft hij de finale niet
gehaald. Tevens heeft hij op de Open Germany de halve finale behaald.
Ramon Leferink is 3de geworden op de Hall Masters.
De LaCo teams jeugd hebben waarschijnlijk de play offs gehaald, deze zullen plaatsvinden in
Nijkerk.
Dick geeft aan dat er voor het komend seizoen kritisch gekeken gaat worden naar de kosten
van de jeugd. De kosten worden steeds groter, het bestuur is druk bezig om te kijken hoe de
kosten gedrukt kunnen worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een eigen bijdrage te
vragen.
9. Voorstellen tot wijzigingen
Er zijn vijf voorstellen vanuit het bestuur neergelegd:
a. Voorstel t.b.v de bekercompetitie
Het bestuur stelt voor het uitstellen van bekerwedstrijden in zijn geheel niet toe te
staan. Mocht je je team hebben opgegeven voor de bekerwedstrijden en ben je
verhinderd, dan wordt je uit de bekercompetitie genomen en heeft de tegenstander
een bye.
Er wordt gestemd, er zijn geen tegenstemmen.
De vergadering neemt het voorstel aan.
b. Voorstel m.b.t. verlichting
Het bestuur stelt voor om richtlijnen m.b.t. verlichting op te nemen in het
wedstrijdreglement. De richtlijnen zullen conform de richtlijnen van de NDB zijn. Dit
betreft het aantal lumen (lichtsterkte) waar de verlichting aan moet voldoen. Hier
zijn speciale meetinstrumenten voor beschikbaar en deze zullen door de
baancontrole commissie ook gebruikt worden.
Michel Bruggink: kan dit kosten opbrengen voor de locaties?
Ja, dat kan. Het is niet zo dat er speciale verlichting aangeschaft moet worden het
gaat puur om het aantal lumen (lichtsterkte).

4

Notulen
Algemene Ledenvergadering
Ritchie Brookers: gaat dit voorstel ook al in voor het nieuwe seizoen?
Ja, als de vergadering vandaag akkoord geeft, dan gaat deze wijziging in over 2
weken.
Er wordt gestemd, er zijn geen tegenstemmen.
De vergadering neemt het voorstel aan.
c. Voorstel t.b.v. speelvolgorde koppels
Het bestuur stelt voor om op het wedstrijdformulier op te nemen hoe de
speelvolgorde van de koppels dient te zijn. Afgelopen seizoen zijn er een aantal
vragen geweest over “opmerkelijke” speelvolgorde van de koppels. Dit heeft kunnen
ontstaan omdat er niet duidelijk in het reglement en/of wedstrijdformulier staat wat
de mogelijkheden zijn.
De speelvolgorde is alleen mogelijk
thuisteam
uitteam
Koppel 1
koppel 1
koppel 2
koppel 2
koppel 1
koppel 2
koppel 2
koppel 1.
Dus het uit team gooit als enige 2 dezelfde koppels achter elkaar.
Er wordt gestemd, er is 1 tegenstem.
De vergadering neemt het voorstel aan.
d. Voorstel t.b.v. strafpunten bij niet tonen spelerspas
Het bestuur stelt voor om 3 strafpunten toe te kennen in de competitie wanneer een
speler zonder geldige spelerspas wordt opgesteld.
Voor aanvang van een wedstrijd dienen de spelerspassen gecontroleerd te worden.
Als een speler geen pas kan overleggen, mag hij de wedstrijd niet meespelen. Is de
wedstrijd gespeeld en zijn de passen niet gecontroleerd, dan kan er nadien geen
claim worden neergelegd vanwege een onrechtmatige speler. De verantwoording ligt
bij beide captains. Mocht een team met 4 man komen en maar 3 spelerspassen
kunnen overleggen, dan kunnen zij maar met 3 man spelen.
In die gevallen waar blijkt dat een onrechtmatige speler is opgesteld en de
spelerspassen zijn niet gecontroleerd, dan krijgen betreffende teams 3 strafpunten.
Dinand Kist: er was een team waar een speler geen spelerspas had, dit heeft hij bij de
ledenadministratie neergelegd.
Ellen geeft uitleg over dit specifieke geval en hoe dit heeft kunnen ontstaan.
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Inmiddels is dit opgelost.
Ben Vinke: wanneer de ontdekking wordt gedaan dat iemand zonder spelerspas heeft
gespeeld, krijgen beide teams strafpunten. Geld dit ook voor de voorgaande
wedstrijden?
Nee, dit wordt niet achteraf gehanteerd.
Er wordt gestemd, er zijn geen tegenstemmen.
De vergadering neemt het voorstel aan.
e. Voorstel t.b.v. vervallen gehele (senioren) ranking reglement
Het bestuur stelt voor om het ranking reglement te laten vervallen. Daarmee
vervallen ook de 8 ranking toernooien, waarbij gestreden wordt om punten. De
eindstand bij de ranking toernooien is bepalend voor de selectie van de LaCo spelers.
Echter de afgelopen jaren (mede door het opzetten van de Superleaque) heeft het zo
kunnen zijn dat bijvoorbeeld een nummer 52 op de eind rankinglijst zich plaatst voor
het LaCo team. Dit kan niet de bedoeling zijn geweest van het huidige selectiebeleid.
Het bestuur stelt voor i.p.v. de ranking toernooien, 8 keer per jaar een op zich zelf
staand (gesloten) D.V.O toernooi organiseren. Voor dit toernooi is het prijzengeld
beschikbaar zoals dit ook beschikbaar was voor de ranking toernooien. Inschrijfgeld
voor deze toernooien zal gelijk zijn aan het inschrijfgeld van de huidige ranking
toernooien.
Om onduidelijkheid te voorkomen m.b.t. het bepalen van de poule stand van deze
toernooien, is het voorstel om de puntentelling te gebruiken zoals dat op de meeste
toernooien gebeurd, namelijk de eindstand in de poule is gebaseerd op de
gewonnen aantal legs.
Daarnaast stelt het bestuur voor om 1 keer per jaar een Gesloten D.V.O.
kampioenschap te organiseren waar de CLOD tickets te winnen zijn. Deze tickets
waren eerder verbonden aan de eindstand van de ranking toernooien. Tevens zullen
voor de heren B, de gratis inschrijvingen hier te winnen zijn. Inschrijfgeld voor dit
toernooi moet nog worden vastgesteld.
Tot slot stelt het bestuur voor om de selectie van LaCo spelers anders op te pakken.
Voor de selectie van een LaCo team wil je graag de beste spelers hebben. Om die
reden stelt het bestuur voor om alle ere- en eerste divisie spelers aan te schrijven
(middels teambeheer en website). Belangstellenden kunnen zich dan aanmelden
voor een bepaalde datum. Het bestuur beslist samen met de LaCo manager wie er
gekozen wordt als LaCo spelers, dit kan gebeuren op basis van o.a. persoonlijke
resultaten in de competitie. Mochten er veel aanmeldingen zijn, dan kun je een
selectie dag organiseren.
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M.b.t. de damesselectie, het bestuur bekijkt jaarlijks samen met de Laco manager
welke dames in aanmerking komen voor het dames LaCo team.
Ronald E: zijn er al managers bekend?.
Nee, dit voorstel ligt hier eerst en daarna kunnen er pas managers aangesteld
worden.
Ritchie Brookers: het kan dat iemand lager speelt door welke omstandigheden dan
ook. Kun je het individueel resultaat (uit teambeheer) gebruiken om jezelf te
plaatsten voor het LaCo team?
De insteek is eerste en ere divisie, omdat het bestuur ervan uitgaat dat daar de
spelers zitten die op LaCo niveau wellicht iets kunnen bereiken.
Ben Vinke: blij dat Ingko ook aangeeft dat de SL het Laco darten ondermijnd. Dit is
jaren geleden al aangegeven. Goed dat dit ook met de NDB besproken gaat worden.
Er wordt gestemd, er zijn geen tegenstemmen.
De vergadering neemt dit voorstel aan.
10. Rondvraag
Egbert de Jager: bedankt nogmaals het bestuur voor het vele werk dat jullie hebben gedaan
voor de leden.
Ben Vinke: er is een probleem geweest met een lid en het bestuur. Uiteindelijk is hier geen
zaak of iets dergelijks van gekomen. Wel heeft de voorbereiding van deze zaak kosten voor
de vereniging opgeleverd. Ben vindt het bijzonder dat dit geen disciplinaire gevolgen heeft
(gehad) voor betreffend lid.
Rene geeft aan dat dit advieskosten zijn geweest, waarvan je de kosten niet op betreffend lid
kon verhalen. Destijds was het de beste oplossing. Een eventuele schorsing is nu niet meer
van toepassing.
Patrick Blansjaar: is het gooien in rookruimtes wel of niet toegestaan.
De wet schrijft een rookvrije ruimte voor. Dit zal ook zo gehanteerd moeten worden.
Nelleke Tonnis-Coenrades: het zou voor de baancontrolecommissie, handig zijn dat wanneer
er inschrijvingen binnenkomen vanaf 1 juni, zij deze ook al doorkrijgt. Dan kan de controle al
eerder worden uitgevoerd. Nelleke geeft aan dat enkele locaties niets doen met de adviezen
van de baancontrole. René zal controles uitvoeren bij deze locaties als bestuurslid.
11. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 22.20 uur.
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