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

Waterwijk DBA Jeugdhonk. 
 

Aanwezig 10 leden (incl. 4 leden van het bestuur). Er zijn 2 machtigingen afgegeven   
Afwezig met kennisgeving: Iris v Beusekom-Bastiaans, Daan v Beusekom. 
 

Mededelingen vooraf: 
*  De pas gekozen nieuwe bestuursleden Bauke vd Zaag en Henk v Geldorp hebben om 
   gezondheidsredenen en nieuwe arbeidsomstandigheden helaas moeten besluiten te stoppen met   
    hun bestuursfunctie. 

 

1. Opening 
      De voorzitter, Arend Freeth, opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. 
 

2. Binnengekomen Stukken. 
      *    Geen. 

 

3. Wijzigingen op de agenda a.d.h.v. ingediende agendapunten. 
      *    Punt 6 a vervalt : Verslag kascommissie. De commissie is niet tijdig bijeen kunnen komen. 
 

4. Notulen Voorjaars ALV d.d. 29 maart 2016. 
* Ton v Loenen wil weten wat de status is van de aangekondigde Nieuwsbrief. Deze is nog 

onder constructie. 
* Er zijn geen verdere op- of aanmerkingen op de notulen van 29 maart 2016.                                   

De notulen worden door de aanwezige leden geaccordeerd. 
 

5. Competitiezaken. 
      Bestuurslid Patrick Wilms licht competitiezaken toe. 
      *    Speerpunt voor de komende periode is het keuren van banen en speelgelegenheden. 
      *    Er zijn 2 spelers voor langere tijd geschorst door de Tuchtcommissie. 
      Remon Peters wil weten hoe de tegenstander kan weten of een speler geschorst is. 
      Antwoord bestuur:   De teams in de desbetreffende divisie zijn ingelicht. Ook de NDB is op  
                                        de hoogte gesteld, zodat deze spelers niet kunnen inschrijven bij een  
                                         andere lidorganisatie. 
 

6. Pauze. 
 

7. DBA Rankings. 
      Op dit moment is de vacature bestuurslid Rankingzaken nog niet ingevuld. De opkomst bij de       
      DBA rankings valt tegen. Saskia Kop gaat de leiding van de DBA rankings op zich nemen en  
      zich inspannen deze aantrekkelijker te maken voor de deelnemers. 
 

8. Selectie. 
      Dennis van der Spek heeft door persoonlijke omstandigheden zijn functie als LaCo-manager  
      Herenselectie moeten neerleggen. Er wordt gekeken naar een vervanger. 

 

      Zowel de Dames- als de Heren-selectie hebben de Play-offs gehaald. 
 

9. Bestuursverkiezing. 
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     * Richard Saris is kandidaat bestuurslid Algemene Zaken. 
        Marianne en Ton v Loenen vormen de kiescommissie. 

 

        Uitslag stemming: Unaniem voor en bij deze is Richard Saris gekozen als bestuurslid. 
 

10. Rondvraag. 
 

      * Ton v Loenen geeft aan dat de info voor de volgende ronde van de beker erg onduidelijk is. 
 

       Patrick Wilms: De competitieleiding gaat er naar kijken en rond eind dec. zal de website     
       aangepast zijn. 
 

      * Marianne v Loenen. Bekercompetitie staat niet op mobiele website. 
 

        Antwoord: Deze is nog onder constructie. 
 

 

11.  Wat Verder Ter Tafel Komt. 
        Geen op- of aanmerkingen. 
 

 

12. Sluiting vergadering. 

      

       De voorzitter sluit de vergadering en onder dank zegging voor aanwezigheid en inbreng  
       worden de leden uitgenodigd tot het nuttigen van een drankje. 
 

 

 

 

 

Notulist: 
 

Arnold Bervoets 


