NOTULEN VAN ALGEMENE LEDENVERGADERING
DARTSBOND ALMERE E.O.
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DATUM
LOKATIE

:
:

Aanwezig:
Machtiging:
Afwezig:

29 leden ( incl. leden van het bestuur)
5 machtigingen afgegeven.
geen afmeldingen ontvangen

1.

Opening
De voorzitter, Arend Freeth, opent de vergadering om 20:10 uur en heet een ieder van
harte welkom op deze warme zomeravond en meldt dat er een binnengekomen stuk is
van de NDB dat wordt behandeld bij agendapunt 7c.
Dat agendapunt 6B niet behandeld wordt omdat er geen controle heeft plaats gevonden
door de kascontrolecommissie.

2.

Binnengekomen stukken
Brief NDB Corona maatregelen naar punt 7c.

3.

Wijzigingen op de agenda a.d.h.v. ingediende agendapunten
Er zijn geen wijzigingen op de agenda.

4.

Goedkeuring notulen Najaars ALV 9 december 2020
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De voorzitter vraagt per pagina of er op of aanmerkingen zijn:
- de heer van Loenen meld dat in de agenda staat de datum van 2020 maar met 2019 zijn
- de heer Specht merkt op in regel 30 dat de bierronde geen verplichting is.
- verder zijn er geen op of aanmerkingen en worden de notulen goedgekeurd met dank
aan de secretaris.
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Maandag 8 Augustus 2020
Sportcafé Bij Moontje
Sporthal Waterwijk
IJsselmeerweg 48 Almere

Evaluatie seizoen 2019-2020
De voorzitter kan heel kort zijn in zijn evaluatie daar er op 16 maart door het uitbreken
van de corona het bestuur heeft besloten om de competitie stil te leggen en ongeldig te
verklaren. Later bleek dat dat ook het advies was van de NDB.
Het is gebleken dat deze beslissing de enige juiste is geweest helaas.
Ook de ranking en LaCo competitie is niet uitgespeeld en daar zijn ook geen kampioenen
aangewezen.
Verder meldt de voorzitter dat door de teruglopende ledenaantallen van jeugdspelers
en para-darters besloten is om het jeugdhonk per 01-06-2020 te sluiten. Met het team
van de Para-darters wordt er begin volgend jaar gekeken of activiteiten op een andere
locatie weer opgestart kan worden.
De LaCo is afgelopen jaar door het LaCo-team begeleid en zal dit jaar uit de zelfde leden
bestaan t.w. Ronald, Hans, Gilbert en Nadia.
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Wel kan er gemeld worden dat er bij de jeugd voordat de corona uitbrak podiumplaatsen
waren tijdens de Dutch Open Darts 2020 te weten een 3e plek voor Victor Strijdonck bij
de aspiranten en bij de meisjes een 2e plaats voor Layla Brussel die haar titel van 2019
niet wist te prolongeren.
Als laatste kon de voorzitter melden dat het bestuur zeer content is met de
inschrijvingen via teambeheer dat weer goed heeft gewerkt en dat we dit seizoen met 79
teams en 528 leden gaan beginnen en dat is hoger dan vorig seizoen.
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Pauze (leesmoment voor begroting en financieel jaarverslag)
6.
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Financieel verslag .
a. Verslag kascontrolecommissie
Door de uitbraak van de corona is er geen kascontrole geweest over het
afgelopen boekjaar en daarom kan er ook geen Decharge van de penningmeester
uitgesproken worden. De controle zal z.s.m. alsnog gedaan worden door de
commissie en alsnog bij de najaars ALV op de agenda gezet worden.
Decharge Penningmeester
b. De penningmeester heeft de stukken uitgedeeld en de leden hebben gelegenheid
gehad om de stukken door te nemen.
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Als eerste wordt het jaarverslag besproken en daarna de begroting van aankomend seizoen.
Dhr. van Loenen heeft een vraag over de reserveringen van het jeugdhonk nadat deze
gesloten is. Penningmeester meld dat deze reservering wordt opgeheven en
niet meer terug komen in de begroting voor 2020. En de afdracht naar de NDB staat 2x
gemeld in de begroting. Nadat de penningmeester dit heeft aangepast worden het
jaarverslag en begroting onder voorbehoud van kascontrole goedgekeurd.
Als laatste doet de penningmeester een voorstel om een bedrag uit de reserve te halen om
terug te geven aan de huidige leden als compensatie voor het niet volledig uitgooien van
vorig seizoen. Het voorstel is om € 10,00 per huidig lid via de captains terug te storen als
compensatie.
Tijdens de vergadering komt Dhr. Van Loenen met een tegenvoorstel om na rato het bedrag
naar de speellocaties over te maken die vorig jaar teams hadden in de competitie.
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Daarop doet mevrouw M. van Loenen een ander voorstel om volgend jaar de contributie te
verlagen met een bedrag.
Om duidelijkheid te krijgen in het voorstel neemt de voorzitter de beslissing om schriftelijk
te stemmen of de gelden terug gaat naar de leden of niet. Zo niet dan zal er in een 2e
stemronde besloten worden hoe verder.
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Er wordt schriftelijk gestemd op verzoek van de leden en er zijn 34 stemmen uitgebracht
waarvan 16 tegen en 18 stemmen voor om het geld terug te geven aan de leden. Dit zal
georganiseerd worden door de penningmeester begin September als de competitie is
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gestart.
7.

Bestuur
a. Algemeen
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Het bestuur heeft een schriftelijk verzoek ontvangen van dhr. A.Freeth om reeds
afgetreden secretaris Dhr. A. Bervoets te benoemen tot Erelid van de DBA.
Vooraf aan de vergadering is er aan de leden gevraagd om hierop schriftelijk te
stemmen en de uitslag was een meerderheid voor de benoeming.
Dat betekent dat de voorzitter Dhr. Bervoets naar voren kon roepen en het ere
lidmaatschap schild mocht geven na een mooie opsomming van de
werkzaamheden die Dhr. Bervoets vanaf 2008 voor de vereniging heeft
uitgevoerd als vrijwillige.
Na de benoeming had Dhr. F. Verdiesen commentaar om het feit dat Dhr. Specht
nooit tot ere-lid is benoemd waarop hem is medegedeeld dat er nooit een
schriftelijke aanvraag is ingediend met de argumenten om hem te benoemen.

b. Aftreden bestuurslid Dennis Veldhuis
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Het bestuur heeft begin dit jaar te horen gekregen dat Dennis zal stoppen in zijn
bestuursfunctie daar zijn studie heel veel tijd zal vergen en half werk daar houdt
Dennis niet van. Het bestuur bedankt hem met een cadeau voor zijn inzet de
afgelopen 1,5 jaar. Dennis heeft wel aangegeven op de achtergrond nog
beschikbaar te zijn voor het bestuur indien daar behoefte aan is.
c. Seizoen 2020-2021

25

30

De competitieleider vertelt de aanwezigen dat we met 79 teams en 528 spelers
uiterst tevreden mogen zijn met deze inschrijving. En hij informeert de aanwezige
leden wat er allemaal zal gaan gebeuren. Betreft corona maatregelen en
consequenties voor de aankomende competitie. Er zal een informatieblad per
mail naar alle captains verzonden worden met de laatste informatie en
wijzigingen. Mochten er nog zaken veranderen zal dit via teambeheer
gecommuniceerd worden.
Voorstel 1 ALV per jaar
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Het bestuur doet een voorstel om volgens de Statuten 1 ALV te houden per jaar ipv
het huishoudelijk reglement 2 x per jaar.
Daarop ontstaat er een discussie door voor en tegenstanders met als leidraad het
bespreek moment van de begroting en de jaarstukken. Na een ieder aan het woord
gehad te hebben vraagt de voorzitter om per handopsteking te stemmen voor of
tegen dit voorstel. Er waren 10 personen voor 1 x per jaar en 24 personen tegen 1 x
per jaar vergaderen waardoor voorstel is verworpen.
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8.

Wat verder ter tafel komt (W.V.T.T.K)
Er komen geen zaken ter tafel
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9.

Rondvraag
Rens Tas vraagt zich af hoe nu verder met de jeugd.
Hij heeft elke zaterdag diverse kinderen die bij hem komen vissen en daarna gaan ze
darten. Hans zal met Rens in overleg gaan hoe dit verder uit te werken eventueel voor de
toekomst.
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Er zijn nog een paar vragen over inschrijvingen via teambeheer deze worden separaat na
de vergadering door de ledenadministratie aangehoord en opgelost.
10.Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn en haar aanwezigheid
en nodigt een ieder uit om een drankje en een hapje aan de bar te doen.
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