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Algemene Leden Vergadering Darts Bond Almere e.o. 29 maart 2016 Sporthal Waterwijk 

DBA Jeugdhonk. 
 

Aanwezig 18 leden (incl. 4 leden van het bestuur). Er zijn 2 machtigingen afgegeven   
Afwezig met kennisgeving: Remon Peeters, Hans Stoekenbroek. Daan v Beusekom komt 5 
later. 
 

Mededelingen vooraf: 
*  Geen. 

 10 
1. Opening 
De voorzitter Arend Freeth opent de vergadering. 
 

2. Binnengekomen Stukken. 
*  Geen. 15 

 

3. Notulen Najaars ALV d.d. 21 december 2015 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van 21 december 2015. De notulen zijn 

geaccordeerd. 
 20 
4. JAARVERSLAG 2014 – 2015. 
Het jaarverslag wordt met de vergadering doorgenomen. 
Co Stompé stelt voor een soort van nieuwsbrief te maken en deze te publiceren op de DBA 

website. 
Ook is hij bereid een aantal trainingen te verzorgen in het DBA jeugdhonk voor de jeugdleden. 25 
 

Geen verdere op/aanmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd. 

  

5. Speerpunten Jeugdzaken. 
Arnold Bervoets legt uit dat de gestelde doelen die voor het seizoen zijn gesteld grotendeels 30 
worden gehaald. De focus ligt nu veel meer op de breedtesport en recreatief darten. 
 Via Sportief Almere kunnen leerlingen van de basisscholen inschrijven voor 

kennismakingstrainingen voor diverse sporten. De DBA doet hier ook aan mee en er zijn al enkele 

inschrijvingen binnen voor het volgende seizoen. 
Het jeugdhonk wordt goed bezocht. Er zijn nog wel een aantal vrijwilligers nodig. 35 
 

6. DBA Rankings. 
De deelnemersaantallen blijven weliswaar constant maar zijn niet erg hoog. 
Gekeken wordt naar mogelijkheden om de rankings breder op te zetten (bijv. A- en B-niveau) om 

zo de rankings aantrekkelijker te maken. 40 
 

7. Selectie. 
De Heren LaCo-selectie heeft zich geplaatst voor de Play Offs. 
Vanuit het gros van onze leden is er weinig belangstelling voor de LaCo-selecties. Gekeken moet 

worden hoe wij dit breder kunnen neerzetten binnen de DBA. 45 
Meenemen naar NDB LaCo overleg: 
 Door de Super League verdwijnen de topspelers uit de LaCo-competitie, waardoor het niveau daalt 

en er zelfs lidorganisaties zijn die geen LaCo-teams meer inschrijven. Gekeken moet worden naar 

oplossingen om dit op te vangen. 
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8. Reglementswijzigingen. 
Vooraf aan de ALV is er een document met voorstellen voor reglementswijzigingen 

gecommuniceerd.  5 
 

A) De Round Robin wordt aangepast. Een Round Robin gaat om 1 wedstrijdpunt. Alle 4 de single 

spelers starten de RR. Het team dat het eerste 5 legs behaald, wint het wedstrijdpunt. Mocht de 

stand gelijk zijn (4 – 4), wijst elk team een speler aan voor de beslissende leg. Er wordt voor de 

bull gegooid om te bepalen wie begint. 10 
 

B) Artikel 5.  Dartsbord en dartsbaan. 
Lid 8: Het is niet toegestaan tijdens de wedstrijd de tegenstander(s) te hinderen door: 
a) teveel en te luid praten tijdens het spel 
b) onwelvoeglijke taal te bezigen 15 
c) zich schuldig te maken aan wangedrag of het maken van obscene gebaren 
d) het spel opzettelijk te vertragen 
e) elk ander gedrag waar door een ordentelijk verloop van de wedstrijd wordt verstoord 
 

Lid 9: Tijdens de wedstrijden is het voor spelers, schrijvers en/of scheidsrechters niet toegestaan 20 
om bij de wedstrijdbaan te roken, te drinken of mobiel te bellen. 
 

Verandering om voor te leggen: toevoegen lid 10. Het spelen van door de DBA 

georganiseerde wedstrijden dienen plaats te vinden in een rookvrije ruimte. 
 25 
Alle voorgaande voorstellen tot wijziging van de reglementen zijn na stemming unaniem 

aangenomen. 
 

9. Materiële bepalingen NDB. 
Voor info zie NDB website. 30 
De materiële bepalingen van de NDB worden opgenomen in het wedstrijdreglement. 
 

Pauze. 
 

10. Begroting. 35 
De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers en beantwoord gestelde vragen. 
 

11. Vaststellen contributie seizoen 2016-2017. 
Het bestuur stelt voor om het huidige bedrag van 35,00 euro per lid per seizoen te handhaven. 
Unaniem akkoord. 40 
 

12. Aftredend bestuurslid. 
Martin Vrielink (Rankingzaken) treedt af en is niet herkiesbaar. 
De voorzitter bedankt Martin voor zijn inzet van de afgelopen jaren en overhandigt hem een fles 

met zijn lievelings versnapering. 45 
 

 

13. Verkiezing nieuwe bestuursleden. 
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a) Bauke van der Zaag is kandidaat voor het secretariaat en stelt zich voor aan de aanwezige 

leden. 
 

b) Henk van Geldorp is kandidaat-bestuurslid voor selectiezaken en ook hij stelt zich voor. 
 5 
Ton van Loenen en Daan van Beusekom vormen de kiescommissie: 
 

Uitslag is: 1 onthouding en beide kandidaten worden gekozen met 19 stemmen voor. 
 

14. Verkiezing commissies. 10 
Beroepscommissie. 
Ton van Loenen gaat nog een jaar door. De andere leden van de commissie zijn niet aanwezig, 

maar zullen worden benaderd met de vraag of zij nog door willen gaan. 
Opmerking voorzitter: 
In het seizoen 2014-2015 waren er teveel negatieve zaken aan de orde. De leden zullen er 15 
nogmaals op gewezen worden dat wij voor ons plezier de dartssport beoefenen en dat het 

belangrijk is voor ons imago de sport schoon te houden. 
 

Kascommissie. 
Wilbert de Wit en Daan van Beusekom gaan door. 20 
Rolando Specht meldt zich als derde commissielid. 
 

15. Wat Verder Ter Tafel Komt. 
a) De penningmeester geeft aan dat hij het komende seizoen gaat werken met een nieuw 

boekhoudsysteem. Ook worden voortaan de contributies per team geïnd. Verzoek om te wachten 25 
met betalen tot ontvangst van de factuur met kenmerk. De facturen worden verstuurd naar de 

teamcaptains of op verzoek naar de aangegeven speelgelegenheid. 
 

b) Contributievoorstel voor nieuwe leden gedurende het lopende seizoen. 
Het voorstel is om leden die na 1 januari zich aanmelden een bedrag van 22,50 in rekening te 30 
brengen. Hiervan blijft dan na aftrek NDB bijdrage 12,50 over voor de DBA. 
Dit voorstel wordt unaniem afgewezen. 
 

c) Niet-Jeugdleden kunnen tegen betaling van 2,00 elke maandag deelnemen aan de 

jeugdtrainingen in het DBA-jeugdhonk. 35 
Co Stompé stelt voor om de jeugd die 11 keer heeft deelgenomen, dan automatisch lid te maken 

van de DBA. 
Dit voorstel wordt aangenomen. 
 

d) Public Relations en website. 40 
Er moet actiever gewerkt worden aan onze PR. Dit is een aandachtspunt voor het bestuur. 
 

Gedacht wordt ook of er mogelijk advertentieruimte verkocht moet gaan worden op de nieuw te 

ontwikkelen website. (Aandachtspunt) 
 45 
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Notulist: 
 

Arnold Bervoets 


