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Jaarverslag D.V.O. 2017 

Bestuurssamenstelling: 

 
    
Ingko Mulders    Voorzitter 
Melanie Jongbloed  Penningmeester 
Maria Rotman    Secretaris  
Ellen Nijveld   Ledenadministratie 
Olaf Orriëns   Hoofdcompetitie 
Andre Vos    Jeugdzaken 
Danny Koel   Webmaster  
 
Commissies: 
 
Jeugdcommissie 
Toernooicommissie 
Kascontrolecommissie 
Baancontrolecommissie 
Commissie van beroep 
 
Mutaties: 
 
Onze locatie manager René Coupée heeft zijn werkzaamheden helaas neer moeten leggen, dit omdat 
hij privé erg druk is en het niet meer kon combineren.     
 
Tuchtzaken: 
 
Er zijn geen tuchtzaken geweest in 2017. 
 
Leden: 
 
Het totale ledenaantal op 31-12-2017 bedraagt  2549,  leden.  
De verdeling is als volgt: 

• Heren  2340 

• Dames    167 

• Jongens     37 

• Meisjes        5 
 
In vergelijking met voorgaande jaren: 

• 2016  2580 

• 2015  2439 

• 2014  2384 

• 2013  2389 

• 2012  2326 
 
Het Totaal ledenaantal is verminderd met 31 leden.  
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Toernooien: 
 
De toernooicommissie senioren heeft dit seizoen 3 toernooien georganiseerd van 2 rankings per 
toernooi. De opkomst van deze toernooien was zo laag dat er is besloten om niet verder te gaan met 
de toernooien in deze opzet. Aankomend seizoen zal er een andere opzet komen. We gaan 4 
rankings opzetten en dan in plaats van op de vrijdagavond wordt dit op de zondagmiddag gedaan.  
 
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 goed. De prestaties van de 
jeugd zijn ook zeker goed te noemen. Ook landelijk tellen we weer mee met diverse overwinningen. 
Op de NDB rankings 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: 
 
Er is een lichte daling in leden, maar dit is ook landelijk zichtbaar. We hopen dat het ledenaantal toch 
weer zal gaan stijgen. Darten is weer veel in de media. We hopen dat dit een positief effect zal gaan 
hebben.  
 
 
 
 
 
  

http://www.dvodarts.nl/

