
 

Najaars Algemene Leden Vergadering Darts Bond Almere e.o. 28 november 2017.        

Locatie: Sporthal Waterwijk DBA Jeugdhonk. 
 

Aanwezig 19 leden (incl. Leden van het bestuur). Er is 1 machtigingen afgegeven. 

   
Afwezig met kennisgeving: Richard Saris 
 

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

2. Binnengekomen Stukken. 
a. Mail Frans Verdiesen 

               B.   Mail Richard Saris. Richard deelt mee dat hij vanwege persoonlijke en werk               

gerelateerde redenen zijn functie als bestuurslid jeugdzaken per direct moet neerleggen. 

 

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

a. Toevoegen punt 8 mail Frans Verdiesen. 
 

4. Notulen Voorjaars ALV  2 mei 2017. 
a. Opmerking Rene Barends: Rondvraag a. Geen antwoord ontvangen op zijn vraag 

verliezersronde beker. Antwoord bestuur: een verliezersronde is organisatorisch 

niet mogelijk, omdat de bekercompetitie dan te lang gaat duren. 

b. Dion van Everdingen vraagt hoe het zit met de selectiewedstrijden LaCo. Antwoord 

bestuur: de LaComanager stelt zelf zijn selectie samen uit het ledenbestand. 

 

Verder geen op/aanmerkingen. Notulen goedgekeurd door de vergadering. 

 

 

5. Evaluatie seizoen 2016/2017. 

a. De voorzitter neemt het jaarverslag door met de vergadering. 

b. De DBA gaat zich in de toekomst ook richten op het mindervaliden darten. 

Voorlopig komen deze leden op maandag samen met de jeugd trainen in het DBA 

jeugdhonk.   

c. Punt 8 wordt naar voren gehaald. Frans Verdiesen deelt een printje met info uit. 

Kernpunt van zijn betoog is dat er onvoldoende informatie en met name over de 

rankings, verstrekt wordt via de DBA website.  Het bestuurslid PR gaat hier 

aandacht aan schenken. 

Arnold Bervoets merkt op dat er misschien een redactie gevormd moet worden 

voor de website. 

d. Barry Zander vraagt hoe het incident op de LaCo Finaledag is afgehandeld. 

Antwoord bestuur: De NDB heeft hier actie op ondernomen, de DBA laat het hierbij 

voorlopig. 

e. Rolando Specht merkt op dat de teamcaptains onderling hun zaken moeten regelen 

en dit niet overlaten aan de speelgelegenheid. 

 

Pauze. 

Peter Kramer laat weten dat hij helaas de vergadering moet verlaten. 

 

 



6. Financieel Jaarverslag. 

a. Het verslag van de kascommissie is door verschillende oorzaken niet voorhanden 

en wordt doorgeschoven naar de voorjaars ALV 2018.  

 

7. Bestuur. 

a. De voorzitter deelt mee dat door het wegvallen van de op de vorige Najaars ALV 

gekozen bestuursleden Henk v Geldorp en Bauke vd Zaag,  het bestuur al geruime 

tijd onderbezet is. Aangezien er geen zicht is op een nieuwe secretaris, neemt 

Arnold Bervoets deze functie definitief over. 

b. Ronald vd Maten gaat ook de taak van LaCo manager invullen. 

c. Er hebben zich 2 nieuwe kandidaten voor het bestuur aangemeld. John Versnel 

voor Alg. Zaken en Barry Zander voor Selectiezaken. Beide heren stellen zich voor 

en leggen uit wat hun plannen zijn. 

d. Marianne van Loenen en Dion v Everdingen vormen de kiescommissie en tellen de 

stemmen.                                                                                                     

John Versnel : voor 16  -  tegen 1.  Barry Zander: voor 15  -  tegen 2. Hierbij zijn 

beide heren gekozen als bestuurslid. 

e. De voorzitter dankt de kiescommissie en feliciteert John en Barry met hun 

benoeming. 

f. Arend Freeth zit namens de DBA in een commissie van de NDB om onderzoek te 

doen naar alternatieve inkomsten. De commissie is in contact gekomen met 

Dartcounter voor de ontwikkeling van een App om scores enz. bij te houden en 

evenementen te vermelden. De bedoeling is dat de NDB met hen gaat 

samenwerken. 

 

8. Rondvraag. 

a. Marianne van Loenen: De agenda op de website is moeilijk te vinden. 

Antwoord: we gaan in overleg met de webmasters 

 

 

b. Rolando  Specht is niet blij met sommige teams die eigenlijk geen Ere divisie 

willen spelen en bewust afstevenen op degradatie. Hij vraagt of daatr niets 

tegen gedaan kan worden.                                                                

Antwoord bestuur: daar is helaas geen invloed op uit te oefenen. 

 

 

c. Martin Vrielink merkt op dat er nog steeds personen toegang hebben tot het 

Virtueel Kantoor terwijl zij daar niets meer te zoeken hebben.                       

Het bestuur neemt hier actie op. 

 

9. Wat Verder ter Tafel Komt. 

a. De voorzitter wijst de aanwezigen erop dat het een Jubileumjaar is voor de DBA. In 

2017 bestaat de bond 20 jaar. 

 

Daarom is er voor 13 januari 2018 een jubileumfeest gepland 

 

Voor 17 maart staat er een vrijwilligersfeest op de agenda. 

 

 

 

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

nuttigen. 

 

De vergadering wordt gesloten. 


