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                       Notulen Najaars ALV 9 dec. 2019. 

Aanwezig: 13 leden (incl. 6 bestuursleden) + 1 machtiging 

Geen afzeggingen ontvangen van leden. 5 

 

1. Opening en mededelingen voorzitter. 

 

a. Hans Stoekenbroek en Frans Verdiesen komen later. 

b.  Adrie Brands is gestopt als ledenadministrateur en Ronald vd Maten neemt 10 

deze taak    over. 

2.  Binnengekomen stukken.  Geen. 

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

4. Goedkeuring Notulen  Voorjaars ALV 23 mei 2019. 

    Geen op/aanmerkingen en deze worden goedgekeurd. 15 

5. Evaluatie seizoen 2018-2019. 

    a. Het ledenaantal is stabiel gebleven, maar opgemerkt dient te worden dat er 70 

nieuwe leden zijn. 

    b. Teambeheer is ingevoerd en dat scheelt veel werk voor de penningmeester. 

    c. De voorzitter somt de diverse kampioenen op. De senioren LaCo teams reiken 20 

beide tot de Play-Offs maar worden hier uitgeschakeld. Dennis van Maanen is 

gestopt als manager Dames en wordt vervangen door Hans Stoekenbroek en Gilbert 

Goethals. 

    d. Er is weinig aanwas van nieuwe jeugdleden. We gaan kijken hoe dit op te lossen 

en de verhouding kosten tot aantal jeugdleden. Aantal Paradarters is stabiel 25 

gebleven. 

Pauze. 

6. Financieel verslag. 
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   a. Verslag kascommissie.  Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd en 

goedgekeurd. 

   b. De vergadering verleent de penningmeester decharge. 

   c. Ronald vd Maten neemt neemt het financieel jaarverslag door. Opgemerkt wordt 

dat op pag. 3 Promo moet worden vervangen door Primo. Er worden enkele kleine 5 

correcties gedaan.  

Vraag Frans Verdiesen: Wat doen we als er betaald moet worden i.p.v dat we rente 

ontvangen? Antwoord: Dit is de komende jaren nog niet aan de orde. 

7. Bestuur. 

    a. Dennis Veldhuis kondigt aan dat hij om persoonlijke redenen aftreed op de 10 

komende Voorjaars ALV.  

   b. Ronald vd Maten stopt als penningmeester maar blijft aan als bestuurslid 

selectiezaken. 

   c. Bestuursverkiezing.  Hilbert de Wit is enige kandidaat en stelt zich voor. 

       Er wordt een kiescommissie gevormd: 13 stemgerechtigden + 1 machtiging. 15 

       Uitslag: 12 voor en 2 tegen. Hierbij is Hilbert gekozen als bestuurslid met de 

functie penningmeester. 

8. W.V.T.T.K. 

    a. Frans Verdiesen is van mening dat de hosting van de DBA website onvoldoende 

is. Hier komen wij op terug en plannen een overleg met de webmasters. Ook moeten 20 

er een aantal commissies aangepast worden op de website. 

    b. Bij een aantal locaties is Teambeheer niet tot einde seizoen te zien. Het stopt bij 

25 wedstrijden. Ook komen er onvoldoende feeds terecht bij de betrokkenen.                           

We gaan dit onderzoeken. 

     c. De mailadressen van het bestuur is per heden gewijzigd.  25 

………@dartsbondalmere.onmicrosoft.com 

     d. Marianne v Loenen merkt op dat de aankondiging voor de ALV op de website 

door bijna niemand wordt gezien. Voorgesteld wordt om een mail naar de captains te 

sturen. 

Belangrijke mededelingen zouden in de App van Teambeheer geplaatst moeten 30 

worden wordt er voorgesteld. 

     e. Rolando Specht vraagt hoe het zit met e en bierronde in de beker. Antwoord: 

Bierronde is geen verplichting. 
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     f. Nieuwe leden kascommissie: Aletta Wajer en Marianne van Loenen gaan de 

kascommissie versterken. Daan v Beusekom blijft nog als lid. 

9.  Rondvraag. Geen vragen 

 

Notulist: secretaris Arnold Bervoets                             5 

 


