Agenda Algemene Ledenvergadering
21-05-2019

1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Ingekomen stukken

4.

Notulen ALV 29 Mei 2018

5.

Bestuursverkiezing:
Geen Bestuursverkiezing.

6.

Competitiezaken

Pauze
7.

Financiën:
A: Presentatie Jaarrekening 2018
B: Verslag Kascontrolecommissie
C: Begroting 2019-2020

8.

Jaarverslag 2018

9.

Verslag jeugdcommissie

10.

Voorstellen tot wijzigingen
Bij Wijziging op voorstellen in de toekomst graag aangeven op welk punt er
gewijzigd moet worden.
•
•
•
•

Jeroen Geerdink: Bij het indelen van de competitie niet alleen maar regio’s bij
elkaar in.
Jeroen Geerdink: het opheffen van de Round Robin in de eerste divisie.
Frank Slag: Opzet nieuwe bekercompetitie.
Bestuur: Roken is niet toegestaan. Bij een claim dan 6 strafpunten.

11.

Rondvraag

12.

Sluiting
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Geacht Bestuur,
Graag zou ik zien dat de regio indeling wordt afgeschaft. En wel om de volgende redenen:
Je gooit bijna elk jaar tegen dezelfde teams, hierdoor krijg je een vorm van competitie vervalsing.
Sommige poules zijn zeer sterk en sommigen weer zeer zwak. Daardoor krijg je geen goede
doorstroming in de divisies. Goede teams, mits in de verkeerde poule promoveren niet door sterkte
poule/regio terwijl er teams in blijven zitten die hun divisie onwaardig zijn. Wat ik ook zeer jammer
vind is dat je niet meer in andere cafés komt. Ik darts sinds 1996 maar zou niet meer weten wanneer
ik voor het laatst een competitie wedstrijd bij Jambor, Dikke Toon of de beiaard heb gegooid. Weet
niet eens of de cafés nog bestaan. Door dat je alleen maar in dezelfde cafés komt zie je dit ook terug
in de dart toernooien die georganiseerd worden door de cafés. Je ziet alleen nog maar lokale mensen
zelden mensen uit een andere stad/regio. De darters weten vaak niet als er een toernooi is en zowel
is het maar de vraag of ze erheen gaan omdat ze niemand meer kennen of persoonlijk worden
uitgenodigd. Dit hele sociale aspect heeft in mijn ogen de sfeer in het darten veranderd door de jaren
en niet ten goede. Café houders klagen dat er te weinig mensen komen op darttoernooien en op
competitie avonden zitten we weer bij dat….. team in de poule wat elk jaar weer de zelfde wrijving
geeft. De reden dat je soms te ver moet rijden weegt in mijn ogen niet op tegen deze punten.
Belemmering niveau in de DVO en het sociale wat de darts sport zo uniek maakt.
Mvg Jeroen Geerdink.
Team Los Pollos Hermanos.
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Beste Bestuur DVO,
Ik hoor steeds vaker van teams uit de eerste divisie dat het allemaal wel erg laat wordt voordat ze
klaar zijn met darten. Dat er teams pas om kwart over 11 half 12 klaar zijn is geen uitzondering en
voor een maandag avond is dit te gek. De oorzaak hiervan wordt de round Robin aangegeven.
Ik moet wel aangeven dat de klachten komen van teams die niet bovenin meedraaien. Vorig seizoen
waren de teams eerder klaar omdat er toen nog een teamronde (bierronde) was.
Ik ben van mening dat het besluit van vorig jaar in de ALV moet worden terug gedraaid omdat er te
veel spelers er over nadenken om er mee te stoppen of lager gaan gooien omdat voor de meesten de
volgende dag de wekker weer vroeg gaat.
Dus mijn voorstel:
Round Robin in de eerste divisie weer terug draaien naar een team game.
Mvg Jeroen Geerdink
Team: Los Pollos Hermanos.
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Beste DVO,
Beker competitie: Mijn doel is om de opzet van de beker aantrekkelijker te maken voor iedereen,
zowel voor spelers in ere en 1e divisie en daarnaast ook in de 2e,3e en 4e divisie.
Mijn voorstel luid als volgt:
1. Voor ere en 1e divisie een A-beker toernooi. Stel 30 teams hebben zich opgegeven, zij spelen
dan is poules van 5 teams (6 poules) via loting bepaald. Zij spelen 4 wedstrijden volgens de
wedstrijd opzet van de 1e divisie en scoren hier dus punten mee (maximaal 9 per wedstrijd).
In totaal dus 4 speelronden, de beste 6 plaatsen zich direct, de 2 beste nummers 2 plaatsen
zich ook, zijn hier gelijke standen dan volgt er een tussen ronde. Dus maximaal 5.
8 teams houden wij nu over, hier volgen weer 2 maandagen om tot 2 teams te komen die
uiteindelijk voor de A-beker strijden op de finale dag. Totaal kom ik hier op 7 maandagen en
een finale dag.
2. Voor de 2e, 3e en 4e divisie een B-bekerronde, stel er geven zich vanuit deze divisie 192 teams
op. Deze variant gaat plaatsvinden op 8 maandagen om uiteindelijk op 2 finalisten uit te
komen. Zij spelen wel volgens het knock-out systeem en opzet van de 2e divisie. Te beginnen
op de eerste maandag met een tussenronde om van 192 teams op 128 teams te komen, dus
64 wedstrijden volgens loting bepaald. Er krijgen dus ook 64 teams een bye.
Vervolgens op 2e t/m 8e maandag wordt ook gespeeld: 128-64-32-16-8-4-2. Ook hier blijven 2
teams over en die spelen dan de finale dag voor de winst.
Je kunt op de finale dag de beide winnaars van zowel het A-bekertoernooi als die van het Bbekertoernooi tegen elkaar laten spelen om zo tot een algemene winnaar te komen.
3. Prijzen voor zowel het A-bekertoernooi als het B-bekertoernooi:
• Beker.
• Toegangskaarten voor het hele team voor een groot toernooi in Nederland waar alle
bekenden spelen.
• Wisselbeker voor de algemene winnaar.
• Prijs voor de beste speler van zowel het A-bekertoernooi als het B-bekertoernooi.
Mijn mening is dat we zo een aantrekkelijk bekertoernooi hebben voor elk niveau. Tevens zit er ook
een kleine ranking voor de beste speler in verborgen.
Tenslotte is het op deze manier denk ik een goede promotie voor de dartssport in het algemeen.
Met Vriendelijke Groet,
Frank Slag.
Meros Yupp.

Agenda Algemene Ledenvergadering
21-05-2019
Voorstel vanuit het bestuur
Rookbeleid:
Het is verboden om in horeca gelegenheden, die gebruikt worden als speellocatie voor de competitie
en/of bekercompetitie van de D.V.O. te roken. Dit geldt vanaf één uur voor aanvang van de wedstrijd
tot een half uur na de laatste wedstrijd van die avond.
Mocht er tussen bovengenoemde tijd toch gerookt worden in het café dan is het aan de captain, of
diens plaatsvervanger, om op een normale en rustige wijze aan te geven dat dit niet gewenst is en of
men onmiddellijk wil stoppen met roken of dat er een rookvrije baan beschikbaar is waar de
wedstrijd gespeeld kan worden. Mocht dit na twee keer aangeven niet gebeuren dan mag het
betreffende team de wedstrijd stoppen en claimen. Zij zullen dan aan het eind van het seizoen het
gemiddelde aantal punten (naar boven afgerond) krijgen voor deze claim.
Het team wat speelt in de locatie waar gerookt wordt, zal 6 strafpunten krijgen, die gelijk worden
toegepast in Teambeheer.

