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Notulen 
 

Najaars Algemene Leden Vergadering Darts Bond Almere e.o. 18 december 2018.        

Locatie: Sporthal Waterwijk DBA Jeugdhonk. 5 
 

Aanwezig 19 leden (incl. bestuur).  

   
Afwezig met kennisgeving: Frans Verdiesen, Rene Barends, Iris van Beusekom-Bastiaans. Daan 

van Beusekom, Sonja Verwey. 10 
 

 
1. Opening 
      De voorzitter, Arend Freeth, opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. 
 15 
2. Binnengekomen Stukken. 

               a.   Geen binnengekomen stukken. 

 

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

a. Geen wijzigingen op de agenda. 20 
 

4. Notulen Voorjaars ALV  15 mei 2018. 
a. Geen op-/aanmerkingen. Notulen worden goedgekeurd door de vergadering met 

dank aan de secretaris. 

 25 
5. Evaluatie seizoen 2017/2018. 

a. De voorzitter stelt de nieuwe bestuursleden voor aan de aanwezige leden. 

b. Het ledenaantal blijft vrij stabiel, hoewel er veel verloop is. Veel oude leden gaan 

weg, maar er komen wel weer nieuwe leden bij.   

c. In de Eredivisie wordt 1 ½ competitie gespeeld omdat er te weinig teams zijn voor 30 
een volledige competitie. 

d. De voorzitter feliciteert de kampioenen van het afgelopen seizoen. 

e. Er zijn 14 DBA rankings gehouden, incl. Het Gesloten DBA, die redelijk goed 

bezocht zijn. 

f. Het aantal jeugdleden daalt en de jeugdcommissie gaat onderzoeken hoe we dit 35 
kunnen keren. Layla Brussel eindigt als 2e op de NDB ranking en wint voor de 2e 

maal de CloD bij de meisjes. Dit is goede PR voor onze vereniging. 

g. De LaCo Heren eindigen als 2e in de Landelijke Competitie en voor de Dames zijn 

de Play Offs helaas het eindstation. 

h. De Open Almere was een succes en zeer druk bezocht. 40 
i.                  Nieuw: er is een nieuwe website gemaakt – er is een nieuwe ledenadministrateur        

aangesteld en we gaan starten met Teambeheer. 

 

Pauze. 

De aanwezige leden wordt een drankje aangeboden. 45 
 

6. Financieel Jaarverslag. 

a. De penningmeester neemt het financieel jaarverslag door. Er zijn geen 

vragen/opmerkingen uit de zaal. 

b. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en geen onregelmatigheden 50 
aangetroffen. 

c. De vergadering verleent de penningmeester decharge.  
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7. Bestuur. 

a. Penningmeester Ronald vd Maten geeft aan te stoppen vanwege zijn gezondheid, 

maar blijft wel aan als algemeen bestuurslid en LaComanager Heren. 

b. De secretaris zal een vacature plaatsen op de website van de Vrijwilligerscentrale. 

 5 
8. Rondvraag. 

a. Rolando Specht: Een aantal teams in de Eredivisie is niet blij met de wijze 

waarop de spelerspassen worden gecontroleerd. 

Antwoord: we gaan dit evalueren. 

 10 
b. Jan Langenacker vraagt of het mogelijk is om alle leden aan te schrijven voor 

de functie van penningmeester.                                                                

Antwoord bestuur: dat is niet toegestaan vanwege de AVG wetgeving. 

 

 15 
9. Wat Verder ter Tafel Komt. 

a. Geen punten. 

 

 

 20 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en nodigt iedereen uit nog een drankje te 

nuttigen. 

 

De vergadering wordt gesloten. 


