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NOTULEN VAN ALGEMENE LEDENVERGADERING  
DARTSBOND ALMERE E.O. 
 
DATUM :  maandag 31 mei 2021 
LOKATIE :  Online via Online ALV 5 
 
Aanwezig: online 45 leden bij aanvang ( incl. leden van het bestuur) 
Machtiging: 1 machtiging afgegeven. 
Afwezig: geen afmeldingen ontvangen 

 10 

1. Opening  

De voorzitter, Arend Freeth, opent de vergadering om 20:10 uur en heet een ieder van 

harte welkom op deze speciale manier van vergaderen. Tevens wordt er stil gestaan bij 

de reden van de vergadering die in eerste instantie als een BALV is uitgeschreven maar 

door positieve een wenteling is omgezet naar een extra ALV. 15 

2. Binnengekomen stukken  

Er zijn 5 motivatie brieven binnengekomen voor kandidatuur voorzitter en of  

algemeen bestuursleden. 

Verzoek tot benoeming van Dhr. R.Specht tot erelid 

3. Wijzigingen op de agenda a.d.h.v. ingediende agendapunten 20 

Er zijn geen wijzigingen op de agenda. 

4. Goedkeuring notulen Voorjaars ALV 10 augustus 2020 

De voorzitter vraagt per pagina of er op of aanmerkingen zijn: 

Er zijn geen op of aanmerkingen en worden de notulen goedgekeurd met dank aan de 

secretaris. 25 

5. Financieel verslag . 

a. Verslag kascontrolecommissie 

Door de uitbraak van de corona is er later een kascontrole geweest over het 

afgelopen boekjaar en kan er een Decharge van de penningmeester uitgesproken 

worden.  30 

Stemronde   31 pers.   32 stemmen   30 voor    2 tegen     0 onthoudingen 

 

Decharge Penningmeester 

b. De penningmeester heeft de stukken digitaal uitgedeeld en de leden hebben 

gelegenheid gehad om de stukken door te nemen. 35 

Omdat er geen competitie georganiseerd kan worden door Covid19 is er ook 

geen begroting beschikbaar. Wel zijn de vaste lasten gemeld. 
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Er waren wat vragen over de automatiseringskosten en ledenadministratie die 

zijn door de penningmeester uitgelegd. En is er gemeld dat er geen begroting 

vastgesteld kan worden voor seizoen 2021/2022. 

De contributie wordt unaniem weer vastgesteld op € 35,00  

Stemronde   33 pers.   34 stemmen   33 voor    1 tegen     0 onthoudingen 5 

6. Bestuur 

a. Algemeen 

Het bestuur heeft een schriftelijk verzoek ontvangen van dhr. F. Verdiesen om 

Dhr. R. Specht te benoemen tot Erelid van de DBA. De leden worden digitaal 

gevraagd om te stemmen: 10 

Stemronde   35 pers.   36 stemmen   33 voor    2 tegen     1 onthoudingen 

Dat betekend dat de voorzitter Dhr. Specht feliciteert en het ere lidmaatschap 

schild z.s.m. persoonlijk zal overhandigen. 

b. Aftreden voorzitter Arend Freeth. 

Het bestuur heeft begin dit jaar te horen gekregen dat Arend zal stoppen in zijn 15 

bestuursfunctie niet omdat hij het niet meer wil maar op basis van behoorlijk 

besturen om na 3 termijnen te stoppen.  Helaas heeft het bestuur vrij 

draconische maatregelen moeten nemen om een nieuwe voorzitter te vinden 

maar gelukkig is dat op tijd opgelost. Voor dat het bestuur Arend wil bedanken 

spreek hij een dankwoord uit. Waarin hij de afgelopen 10 jaar voorzitterschap 20 

verwoord. Na het uitspreken van zijn dankwoord heeft het bestuur unaniem aan 

de leden gevraagd om dhr. A.Freeth te benoemen tot erelid 

 Stemronde   34 pers.   35 stemmen   31 voor    2 tegen     1 onthoudingen 

Het bestuur bedankt hem met een cadeau en een lid erelid schild voor zijn inzet 

de afgelopen 10 jaar. 25 

c. Verkiezing nieuwe voorzitter 

 

Naar aanleiding van de verzonden brieven naar alle leden over de ontstane 

situatie hebben zich 2 leden zich aangemeld voor voorzitter van de DBA. 

en 3 leden voor de functie van algemeen bestuurslid van de DBA. 30 

Het bestuur heeft met alle kandidaten een gesprek gehad en besloten om alle 

kandidaten voor te dragen aan de leden. Nadat alle kandidaten zich hebben 

voorgesteld aan de leden en hun kandidatuur hebben gemotiveerd zijn de leden 

gevraagd om een nieuwe voorzitter te kiezen.  

Wie wilt u als nieuwe voorzitter Johan Sierat of Simon Prinsenberg 35 
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Stemronde   34 pers.   35 stemmen    

                       24 stemmen voor    Johan Sierat 

                       10 stemmen voor    Simon Prinsenberg  

                       1 onthoudingen 

Met deze uitslag feliciteren de bestuursleden Johan Sierat met zijn benoeming als 5 

nieuwe voorzitter van de DBA. 

Na de verkiezing van nieuwe voorzitter vragen wij de leden om de kandidaten 

voor algemeen bestuursleden te benoemen. 

Stemronde   Mevrouw Vanessa Steenhorst 

35 pers.   36 stemmen   28 voor    7 tegen     1 onthoudingen 10 

Stemronde   de heer Marcel Steenhorst 

35 pers.   36 stemmen   27 voor    9 tegen     0 onthoudingen 

Stemronde   de heer Daros Honselaar 

34 pers.   36 stemmen   36 voor    0 tegen     0 onthoudingen 

De heer Prinsenberg heeft aangegeven als hij niet als nieuwe voorzitter wordt 15 

gekozen wel als algemeen bestuurslid wit toetreden in het bestuur. 

Stemronde   de heer Simon Prinsenberg 

35 pers.   36 stemmen   33 voor    2 tegen     1 onthoudingen 

Het bestuur feliciteert alle nieuwe bestuursleden en zal in een volgend overleg de 

functies verdelen onder de 9 bestuursleden gelet op de wet behoorlijk bestuur. 20 

 

Wat verder ter tafel komt (W.V.T.T.K) 

Ton van Loenen:  € terugbetalen € 10,00 

Het terug betalen van de  € 10,00 blijft maar een punt van discussie, er wordt nu duidelijke 

uitgesproken door het bestuur de € 10,00 en later de € 25,00 betrekking hebben op het 25 

laatste seizoen. 

Johan Snel : Bestuursaansprakelijkheid verzekering 

Door het volgen van de Wet op behoorlijk bestuur kwam de vraag over de verzekering. 

Het bestuur heeft al een Bestuursaansprakelijkheid verzekering. 

Daan van Beusekom : Kosten automatisering. 30 

De kosten voor de automatisering zijn begroot en worden uitgelegd door de penningmeester 

naar tevredenheid. 

Iris van Beusekom : Administratie kosten 

De administratie kosten worden door de penningmeester uitgelegd naar tevredenheid. 

Dennis Veldhuis Meldt dat die gemaakte kosten door de Kascommissie gecontroleerd 35 

kunnen worden zowel voor de automatisering als voor de administratie.  
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Ron Meulenkamp : inzet voor de bond; 

Ron geeft aan zich te willen inzetten voor iets te ondernemen of te overleggen met het 

bestuur. 

 

Sharon Louter en Sipko Katjee : Jeugd 5 

Sharon en Sipko vragen hoe het zit met de jeugd in de DBA er wordt een afspraak gemaakt 

om met Sipko en Rens te gaan overleggen over de toekomst van de jeugd. 

 

Ton van Loenen : inzage stemming 

Ton had een vraag over wie er inzage had tijdens de vergading in de gegevens. Zoals aan het 10 

begin van de vergadering is gemeld had de ingehuurde modurator alleen inzage van de 

gegevens. 

 

Rondvraag : 

Er zijn nog een paar vragen over inschrijvingen via teambeheer deze worden separaat na 15 

de vergadering door de ledenadministratie aangehoord en opgelost. 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn en haar aanwezigheid. 


