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Voorjaars Algemene Leden Vergadering Darts Bond Almere e.o. 02 mei 2017.        

Locatie: Sporthal Waterwijk DBA Jeugdhonk. 
 

Aanwezig 16 leden (incl. 4 leden van het bestuur). Er is 1 machtigingen afgegeven. 5 
   
Afwezig met kennisgeving: Patrick Wilms(bestuurslid competitiezaken) 
 

 
1. Opening 10 
      De voorzitter, Arend Freeth, opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. 
 

2. Binnengekomen Stukken. 

a. Klacht website DBA (Rob Mulder) naar punt 10 

b. Aanpassing wedstrijdreglement eredivisie (Eef Schellevis) naar punt 5 15 
 

3. Wijzigingen op de agenda a.d.h.v. ingediende agendapunten. 

a. Geen wijzigingen. 
 

4. Notulen Najaars ALV  29 november 2016. 20 
a. Geen op/aanmerkingen. Goedgekeurd door de vergadering. 

 

5. Competitiezaken: voorgestelde wijziging wedstrijdreglement Eredivisie 

a. Wijziging naar 10 puntensysteem. 

b. Na het seizoen 2017-2018 volgt een evaluatie. 25 
 

Uitslag stemming: 15 voor (incl. Machtiging) en 1 tegen.                                                         

Het voorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen. 

 

6. Financieel Jaarverslag. 30 
a. Het verslag wordt tijdens deze ALV behandeld omdat de kascommissie niet tijdig 

bijeen kon komen voor de Najaars ALV van 2016.  

b. De penningmeester neemt het verslag door en bedankt de kascommissie voor het 

controleren van de boekhouding. De penningmeester deelt mee dat het seizoen 

2015-2016 een overschot in de exploitatie heeft opgeleverd, te danken aan een 35 
toename van leden en mede aan bestuurs- en commissieleden die zuinig met hun 

budget zijn omgegaan. 

c. Opmerking Daan v Beusekom: bepaalde reserveringen worden steeds groter en de 

vraag wordt gesteld of er concrete plannen zijn om dit geld te besteden. 

• Antwoord bestuur: In 2015 en 2016 is er geen vrijwilligersfeest geweest. Er 40 
wordt gewerkt aan een plan om dit geld te besteden. 

d. De vergadering gaat akkoord met het verslag van de penningmeester en verleend 

hem decharge. 

 

7. Begroting seizoen 2017-2018. 45 
a. De penningmeester neemt de begroting door en geeft een toelichting op de balans. 

b. Daan van Beusekom mist 3 posten in de begroting, nl. Jubileumfeest, 

Vrijwilligersfeest en Open Almere 2017. 

c. Saskia Kop mist de post Public Relations. 

• Met deze 4 posten is wel rekening gehouden in Reserveringen. Besloten wordt 50 
deze 4 posten met een bijlage toe te voegen aan de begroting. 
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8. Bestuursverkizing. 

a. De voorzitter deelt mee dat de op de vorige ALV gekozen bestuursleden Henk v 

Geldorp en Bauke vd Zaag, respectievelijk om werk gerelateerde en medische 

redenen hun functie ter beschikking hebben moeten stellen. Hierdoor was het 

bestuur geruime tijd onderbezet. 5 
b. Saskia Kop stelt zich kandidaat voor bestuurslid  PR- en Rankingzaken en legt haar 

plannen aan de vergadering voor om de rankings aantrekkelijker te maken. 

c. Penningmeester Ronald vd Maten is aftredend en herkiesbaar. 

d. Dion v Everdingen en Daan v Beusekom vormen de kiescommissie en tellen de 

stemmen. Zowel Saskia als Ronald hebben 17 stemmen voor en worden unaniem 10 
gekozen. 

e. De voorzitter dankt de kiescommissie en feliciteert Saskia en Ronald met hun 

benoeming. 

 

9. Rondvraag. 15 
a. Rene Barends vraagt of er een verliezersronde kan worden toegevoegd aan de 

bekercompetitie voor Ere- en 1e divisie. 

• Het bestuur legt deze vraag neer bij Competitiezaken en komt daar later op 

terug. 

b. Daan v Beusekom vraagt of er nog nieuwe plannen zijn.     20 
*    Arnold Bervoets antwoord dat het Next Talent of Darts (internationaal    

Jeugdtoernooi) in 2017 in Almere wordt gehouden. Ook is de DBA bezig in het 

kader van Aangepast Sporten voor mindervaliden en personen met een 

verstandelijke beperking.                                                                          

Sportief Almere is een project om schoolkinderen kennis te laten maken met 25 
diverse sporten en daar doet de DBA voor het 3e jaar ook weer mee. 

c. Eef Schellevis vraagt wat het bestuur denkt over deelname aan de Brabant Cup.    

* Antwoord bestuur: wij hebben gekozen voor deelname aan de LaCo voor Dames 

en Heren.  Brabant Cup zou een kweekvijver kunnen zijn voor de LaCo. We kunnen 

uitzoeken wat de kosten zijn en of er belangstelling is bij de leden.  30 
d. De vergadering wil weten of er al een nieuwe manager is voor het Heren 

LaCoteam.                                                                                                        

*  Er staat een gesprek gepland voor 13 mei a.s. Dennis v Maanen, manager 

Dames team gaat nog een seizoen door. 

e. Dion v Everdingen vraagt of er selectiewedstrijden komen voor de Heren LaCo.      35 
*   Het bestuur bespreekt dit met de nog aan te stellen manager. 

 

10. W.V.T.T.K. 

a. De voorzitterdeelt de vergadering mee dat het bestuur al in een vroeg stadium de 

aanvraag voor de 1e NDB ranking voor het nieuwe seizoen bij de NDB heeft 40 
ingediend. Dit i.v.m. het jubileumjaar van de DBA.                                             

Hij roept de leden op zich beschikbaar te stellen als vrijwilliger. 

b. Klacht Rob Mulder: De website van de DBA is niet up to date en aankondigingen 

zijn niet volledig. Wij gaan dhr. Mulder antwoorden dat zijn vraag is behandeld en 

dat we contact gaan opnemen met de webmasters om te kijken wat we eraan 45 
kunnen doen 

c. Frans Verdiesen stelt zich per direct beschikbaar als webmaster. Waarvoor dank. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en nodigt iedereen uit nog een drankje te 

nuttigen. 50 
 

De vergadering wordt gesloten. 


