Voorjaars Algemene Leden Vergadering Darts Bond Almere e.o. 15 mei 2018.
Locatie: Sporthal Waterwijk DBA Jeugdhonk.
Aanwezig 13 leden (incl. Leden van het bestuur). Er is 1 machtiging afgegeven.
Afwezig met kennisgeving: Daan en Iris van Beusekom

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

Mededelingen.
.
a. Aftreden bestuursleden: Patrick Wilms stelt zich niet herkiesbaar
b. Fenna Griffioen heeft na 10 jaar trouwe dienst besloten te stoppen als
.
competitieleider.
c. Okke Dijkstra stopt na vele jaren als ledenadministrateur

3. Binnengekomen Stukken.

a. Aftreden NDB bestuur: vanwege het opstappen van de meerderheid van het NDB
bestuur is er voor 8 april een BALV uitgeschreven.
b. Mail Ron Meulenkamp : voorstel tot wijziging van de competitie opzet in de
Eredivisie. Besloten wordt om dit niet te behandelen omdat een verdere toelichting
ontbreekt vanwege afwezigheid Ron.
4.

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

5. Notulen Najaars ALV 28 november 2017.
a. Geen opmerking en de notulen worden goedgekeuurd door de vergadering.

6. Financieel jaarverslag 2017-2018.
a. De penningmeester neemt het verslag door met de aanwezigen.
Pauze.
7. Penningmeester.
a. Ronald van de Maten geeft een toelichting op de begroting voor het seizoen 201820219.
b. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en geen bijzonderheden
geconstateerd.
c. De vergadering verleent hierbij de penningmeester decharge.
8. Bestuur.

a.

b.

De voorzitter deelt mee dat hij is toegetreden tot de adviescommissie van de NDB.
Deze commissie gaat samen met de interimbestuursleden op zoek naar een nieuw
bestuur.
Bestuursverkiezing:
1. Herverkiezing Arend Freeth als voorzitter van de DBA. Herkozen
met 13 stemmen voor en 1 tegen.
2. Hans Stoekenbroek kandidaat Jeugdzaken. Gekozen met 12
stemmen voor, 1 tegen en 1 onthouding.
3. Dennis Veldhuis kandidaat competitiezaken. Gekozen met 13
stemmen voor en 1 tegen.

Voorts wordt de vergadering gevraagd om in te stemmen met het voorstel van bestuur om Fenna
Griffioen te benoemen als Lid van Verdienste. De stemming wordt schriftelijk afgehandeld op het
zelfde briefje voor de bestuursverkiezing en de vergadering gaat met algemene stemmen akkoord.
9. Rondvraag.
Geen vragen en verdere opmerkingen.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en nodigt iedereen uit nog een drankje te
nuttigen.
De vergadering wordt gesloten.

