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Notulen  

Algemene Ledenvergadering 

 

Datum    : 21 November 2017 

Locatie    :  Twentse Ros, Hengelo 

Aanwezige leden  :  18 leden en 7 Bestuursleden. 

 

 

1. Opening 

Ingko opent de vergadering. 

 

Ingko deelt mee dat er geen teams zijn die zich hebben afgemeld. 

 

2. Mededelingen 

 

a: Er wordt 1 minuut stilte gehouden voor Ingrid Lucassen die helaas deze maand is 

overleden. 

b: Afgelopen jaar zijn er 5 leden die 25 jaar lid zijn bij de DVO. Dit zijn: Dhr. Spoolder, Dhr. 

Jissink, Dhr. Van Der AA, Dhr. Eberhard en Dhr. Velthuijssen. Geen van deze heren konden 

vanavond aanwezig zijn. Ze kunnen de speldjes ophalen eventueel op de volgende ALV 

vergadering.   

 

 

3. Ingekomen stukken 

 

a. Aankomende zaterdag 25 November is er weer een ALV vergadering van de NDB, 

Hier gaat Ingko naar toe vanuit de DVO. 

b. Er is besloten door de NDB dat er dit jaar geen team cup meer is. 

c. Directeur van de NDB Niels de Ruiter zit thuis met een Burn-out. De NDB heeft 

tijdelijk iemand in dienst genomen om zijn  taken over te nemen. 

d. De NDB heeft 2 vacatures open staan, namelijk die van Secretaris en van Top Sport. 

 

 

 

4. Vaststellen van de notulen ALV  16-05-2017 

 

Ingko neemt de notulen van de ALV vergadering van afgelopen mei door. 

Notulen worden door de vergadering  goedgekeurd zonder wijzigingen.  
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5. Bestuursverkiezing:  

 

a: Het termijn voor Ellen als bestuurslid is voorbij, Ellen wil deze functie graag doorzetten 

en wordt daarom voorgedragen. Alle leden die hier aanwezig zijn die zijn voor. Ellen blijft 

dan ook bestuurslid. 

b: Ook is het termijn van Olaf voorbij als hoofd Competitie. Olaf wil ook graag deze 

functie blijven behouden. Hier wordt dan ook handmatig gestemd. Alle leden die hier 

aanwezig zij  stemmen dan ook voor.  

 

C: Bestuurslid René Coupe heeft besloten na 18 jaar in het bestuur te hebben gezeten 

om te stoppen als bestuurslid. René kan dit niet meer combineren met zijn huidige werk 

en privé leven.  René doet nog even zijn zegje en bedankt iedereen. 

 

D: Dick Bontekoe heeft het als jeugd bondscoach erg goed gedaan op het EK en WK met 

het Nederlands jeugd team. Dick wordt daarom ook tot Ere lid van de DVO benoemd, hij 

krijgt een oorkonde en een speldje.   

 

 

6. Competitiezaken:  

 

A: Dit jaar zijn we begonnen met 386 teams in 5 divisies  

De competitie Is nu bij speelweek 10 en de beker is aankomende week aan de beurt dan gaan 

we naar de laatste 128 teams.  

Strafpunten tot nu toe 

10 claims zijn er ingediend 

5 x in de beker door te laat inleveren of helemaal niet komen/afmelden. Te laat op 

maandagmiddag. 

14 x in de competitie. Of voor te laat afmelden of wedstrijdformulier te laat inleveren. 

Bij de laatste 32 in de beker gaan we weer live loten en dit is dan te zien via Facebook. 

Vaak kom ik bij de opmerkingen tegen dat iemand een 15 darter heeft gegooid of beter. Deze 

kun je invullen bij bijzondere prestatie als je helemaal naar beneden scrolt zie je snelste leg 

staan. 

Ook zie ik bij de opmerkingen vaak nog onsportief gedrag, zie ik een bepaalde naam twee 

keer voor bij komen dan krijgt deze persoon een gesprek en als de feiten kloppen een officiële 

waarschuwing, want dit hoort niet thuis in de dartsport. 

Rook beleid iedereen weet onderhand dat er niet meer gerookt mag worden in de cafés ook 

hier krijg ik nog steeds meldingen van. Alle captains hebben hier inmiddels ook een mail van 

gehad.  

Zoals een ieder weet mag je de laatste 4 wedstrijden niet uitstellen. 

Nog een opmerking vanuit mijn kant, heren captains zorg dat je pagina in teambeheer op 

orde is dan bedoel ik de juiste gegevens van iedereen adres wijzigingen, Mailadressen 

telefoon nummers. enz. komt nog te vaak voor dat de verkeerde gegevens er bij staan. 
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Wil vanaf deze kant een ieder nog een sportief en mooi dart jaar toe wensen 

 

B: Danielle Geerdink geeft aan dat het misschien handig is om de café houders de 

regelementen te sturen zodat ook deze op de hoogte zijn van alle regels. Ellen geeft aan dit al 

te hebben besproken tijdens de bestuursvergadering, dat het misschien handig is om per 

locatie een contactpersoon aan te wijzen. Ingko geeft aan dat we hier mee aan de slag gaan.  

 

C: Ben Vinke geeft aan dat hij al 2 wedstrijden heeft gehad dat het niet helemaal duidelijk is 

wat te doen na de singles, moet je alle koppels direct invullen of hoeft dat niet? Ingko geeft 

aan dat je per dubbel mag bekijken wat je wilt doen en dat je dus niet alle koppels direct in 

hoeft te vullen. Dit omdat je ten alle tijden mag wisselen. Wel is dit een punt om te gaan 

kijken of dit duidelijk in de regelementen staan.  

 

D: Ronald Engelbertink geeft aan dat er veel leden zijn die niet weten dat je 2 wissels in mag 

zetten. Ingko geeft aan dat ze dan de regelementen niet goed lezen. 

 

E: Ingko neemt het woord en geeft aan dat er een “voorstel” is binnengekomen wat eigenlijk 

geen voorstel is maar een mededeling, dit kwam van Jos Timmerije. Het gaat om de 4e divisie, 

Hij vind dat er in de 4e divisie teams zitten die in een te lage divisie gooien. Hij geeft dan ook 

aan dat het dan een nieuw team is maar die eerder voor een andere bond uit kwam en dat 

die daar in een hogere divisie speelden. Hij vraagt dan ook of het niet mogelijk is om dit van 

alle nieuwe leden/teams na te gaan kijken. Ingko geeft aan dat hier zeker wel naar gekeken 

wordt.  

 

F: Patrick Blansjaar geeft aan dat zijn team de eerste 2 ronden van de beker niet hebben 

gegooid omdat hun tegenstanders Groenlo te ver weg vinden en omdat ze dan tegen een 

eredivisie team moeten. Patrick geeft aan of het misschien geen idee is om de beker een 

andere opzet te geven.  A poule: ere en 1e divisie, en B poule 2e,3e en 4e divisie.  Patrick gaat 

dit samen met Olaf en Ingko bekijken.  Hij moet dan wel de volgende ALV vergadering een 

voorstel indienen. 

 

 

Pauze 

 

7. Financiën:   

 

A: De begroting van 2018 is doorgenomen door Melanie. 

 

B: Ben Vinke heeft een vraag over pagina 1: Waarom de kosten zo hoog zijn? Melanie geeft 

aan dat dit komt door de DVO kampioenschappen, hier heeft extra prijzengeld ingezeten. En 

er is een extra CLOD ticket besteld. We verwachten niet dat dit volgend jaar weer gebeurd, en 

er zijn nu ook geen DVO kampioenschappen meer. 
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C: Nelleke Tonnis heeft een vraag over pagina 2,  hoe komt het dat de huisvesting nu een stuk 

hoger is? Melanie geeft aan dat dit komt omdat de nieuwe website is afgeschreven van 

huisvesting. Johan Duzink vraagt of dit dan niet het kopje website kan heten? Melanie geeft 

aan dat dit kopje er af gaat.  

 

D: Dick Bontekoe vraagt of het al bekend is waar we volgend jaar het DVO eindfeest gaan 

houden, hij vond het afgelopen keer bij de Vrieler erg gezellig en een erg goede locatie. 

 

 

 

 

 

  

 

8. Verslag jeugdcommissie:  

 

Ramon Leferink wint de Clod door met 5-4 te winnen van Lars Pleizier. Hierdoor is Ramon 

geplaatst voor de Finder op 8,9 en 10 December in Egmond aan Zee . Ook heeft Ramon een 

ticket gewonnen voor de Winmau , waar hij in de halve finale verloor van de Duitser Nico 

Blume . Bij de aspiranten wist Senna de Witte tot de kwartfinale te komen en bij de meisjes 

kwam Sylvana Veltman tot de kwartfinale . Op 5 november zijn Ramon Leferink en Danny 

Jansen naar de JDC in Barneveld geweest , waar ze allebei in de kwartfinale verloren . 

We zijn van de jeugd commissie bezig om een flyer te maken en deze uit te delen op de 

basisscholen in onze regio , om zo te proberen weer meer  jeugd aan het darten te krijgen . 

Verder staan de NDB s en de jeugd rankingen op het programma , en gaan we met de jeugd 

naar Open Steenwijkerland de Dutch Open en de German Open . 

Verder geen aanvullingen van de Jeugd commissie. 

 

 

9. Voorstellen tot Wijzigingen:  

  

A: Ingko geeft aan dat onze leden de regelementen en de statuten te weinig kennen. Wij als 

bestuur maken deze niet, maar de leden zelf. Deze moeten voorgedragen worden tijdens de 

ALV en het lid moet dat zelf ook aanwezig zijn. 

 

B:  Er is een voorstel binnen gekomen van Johan Duzink. Dit gaat over het Digitaal Scorebord: 

 

Voorstel digitaal scorebord.  

  

Mijn voorstel is om tijdens het darten in de competitie/beker de keuze te hebben tussen het 

bijhouden van handgeschreven scores en een digitaal scorebord. Dit kan zijn in de vorm van 

de bestaande digitale scoreborden of het gebruik van een pc/laptop. Hierbij moet dan wel de 
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score duidelijk zichtbaar zijn.  Dit kan met behulp van een beeldscherm die bijvoorbeeld naast 

of boven het dartsbord geplaatst kan worden. In goed overleg met de tegenstander zou dan 

gekozen kunnen worden voor digitaal scorebord of handgeschreven.   

 

• Jeroen Geerdink geeft aan dat dit niet gaat werken.  

• Melanie geeft aan dat het dan wel verplicht is dat er een schrijfbord is zodat als er een 

team is die niet via het digitaal scorebord wil dat je dan verplicht bent om het schrijfbord 

te gebruiken.  

• Dick Bontekoe geeft aan dat je er niet aan moet gaan beginnen want het tellen is al niet 

erg best en dit maakt het dan steeds minder. 

We gaan dan ook handmatig hierover stemmen, er zijn 2 stemmen die voor zijn en er zijn 

16 stemmen die tegen zijn.  Dit voorstel is dan ook afgewezen. 

 

 

 

 

10. Rondvraag:  

 

• Peter Schuffelen  vraagt of in de 4e divisie de koppels weer naar  best off 5 mogen? Ingko 

geeft aan dat hij een voorstel mag indienen voor de volgende ALV vergadering en deze 

dan ook mag voordragen aan de leden die er op dat moment zijn.  

• Mw. Kanhai geeft aan dat in hun poule de volgorde niet klopt, een team met redelijk wat 

punten staat onderaan? Olaf en Ellen hebben dit even nagekeken en dit komt omdat dit 

team strafpunten heeft.  

• Jeroen Geerdink geeft aan dat hij niet begrijpt waarom de NDB de finder darts Masters 

moet betalen.(dit is eigenlijk een vraag voor de NDB) Ingko geeft uitleg waarom dit zo is. 

De CLOD en de Finder Darts Masters is een particulier toernooi, Ingko gaat hierover 

aanstaande zaterdag 25 nov bij de ALV van de NDB fit aangeven.  

• Ellen geeft aan dat er nog steeds veel problemen zijn met de ledenpassen. Er zijn te veel 

leden die worden opgesteld maar nog helemaal geen ledenpas hebben. Daarom moet ook 

iedereen goed de passen controleren van de tegenstanders.  

• Aanstaande vrijdag is er weer het DVO toernooi.  

 

 

 

 

11. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 21:25 uur.  

 


