
Voorwoord van de voorzitter 
Bijlage bij de notulen van de ALV van 5 september 2020  

Beste mensen, welkom allemaal bij deze toch ietwat speciale ALV van de DONHN. Een paar maanden 

later dan u van ons gewend bent. En uiteraard is dat het gevolg van dat vervelende corona virus. 

Maar we zijn toch blij dat we deze ALV ondanks alle maatregelen kunnen houden hier in de Swan. En 

uiteraard aan u dank voor uw aanwezigheid. 

 

Mededelingen: 

Uiteraard heb ik een aantal mededelingen. Laten we bij de eerste beginnen en die is vrij simpel: 

houdt u alstublieft de corona maatregelen in acht. En ondermeer is dat u een afstand houdt van 

elkaar van 1.5 meter. De stoelen zijn ook zodanig geplaatst dat die anderhalve meter gewaarborgd is. 

Ten tweede wil ik even stilstaan bij onze laco jeugd en met name bij hun teammanager Richard Oele. 

Richard heeft bij ons aangegeven te willen stoppen als manager van het laco jeugdteam. Vinden we 

uiteraard niet leuk maar het is wat het is. Richard, namens alle leden maar zeker vanuit de jeugd heel 

hartelijk dank voor wat je voor de laco jeugd hebt gedaan. Uiteraard hebben wij een afscheidscadeau 

voor je dus ik wil je graag even naar voren willen hebben. 

Ga ik over naar mijn volgende mededeling en die gaat ook over afstand en het Corona virus. Maar 

dan meer gericht op het darten en wat er de laatste maanden allemaal is gebeurd. 

 Ik neem u even mee naar het begin: 

12 maart hebben wij moeten beslissen dat  alle evenementen van de donhn voor 3 weken stil 

kwamen te liggen omdat de regering maatregelen afgekondigd had voor een nieuw virus. Covid-19. 

Dit was in eerste instantie voor korte duur (hadden wij gedacht) Maar nog geen week later moesten 

we die deadline alweer bijstellen tot 6 april. 

Eind maart besloot de NDB om alle competities te cancellen of af te breken. En de DONHN kreeg ook 

een dringend advies om dit te doen. 

Nu ga je niet zomaar de DONHN competities en de ranking afbreken dus daar moesten we toch even 

goed over nadenken. Maar na een spoedvergadering kwamen we wel tot een unaniem besluit. Op 2 

april moesten wij besluiten om het seizoen 2019-2020 tot een vervroegd eind te laten komen. Niet 

zomaar even een beslissing want die had best nog wel gevolgen: 

Wat doen we met de standen? Wat doen we met de rankings? Wat doen we met de 

promo/degradatie regeling? Dat waren geen makkelijke beslissingen. Maar nog steeds sta ik en het 

bestuur achter de toen genomen beslissingen om het op te lossen zoals we gedaan hebben. 

We besloten ook op dat moment om geen contributie te gaan terugbetalen omdat we nog niet 

wisten wat er allemaal nog zou volgen en wat daar de financiële consequenties van konden zijn. We 

zijn immers wel een gezonde organisatie maar we hebben geen geld te veel. We deden dus ook een 

beroep op solidariteit van de leden om de DONHN een financieel gezonde organisatie  te laten 

blijven. 

En we besloten de ALV naar achteren te zetten zodat  we op een geaccepteerde wijze deze leden 

vergadering zouden kunnen houden. Vandaar dat wij vandaag hier zitten. 



Toen ging het op zich weer redelijk de goede kant op in Nederland, zeker in het begin van de zomer. 

Het is 3 juli  en wij hebben toen besloten om in ieder geval het seizoen 20-21 te gaan voorbereiden. 

We hebben zelfs de inschrijvingen geopend en teams schreven zich in. 

Het virus zou toch wel weer weg zijn als we aan een nieuw seizoen kunnen gaan beginnen, toch? 

Helaas, Nadat de inschrijving was gesloten waren we nog vol goede hoop om in ieder geval de 

competitie en de beker te laten beginnen. Dit zou ook mogelijk moeten zijn met de toen geldende 

maatregelen. De ranking is een ander verhaal en daar moesten we eerst nog goed naar kijken wat we 

daarvoor allemaal moesten zouden doen. Maar goed, eerst maar de competitie opstarten. We waren 

al zover dat alles was geregeld zoals we elk jaar doen. We moesten alleen nog de competitieindeling 

doen en dan zouden we kunnen beginnen. De Swan was al geboekt voor de captainsinloopdag en we 

waren nog steeds vol goede moed. 

Totdat de regering in de 3e week van augustus besloot om de maatregelen EN de handhaving hiervan 

de decentraliseren naar de diverse gemeentes en veiligheidsregios. En dat betekent nog al wat voor 

de DONHN daar wij met 18 !! gemeentes te maken hebben die elk hun eigen draai geven aan de 

handhaving van de voorschriften. 

Toen ook de NDB aan de hand van praktijkvoorbeelden tot de slotsom was gekomen dat door deze 

maatregelen en de weer verscherpte voorschriften het toch wel heel moeilijk zou worden om een 

eerlijke competitie te laten draaien is er op 24 aug een landelijke online meeting geweest met alle lid 

organisaties waarin werd medegedeeld dat de NDB ALLE competities en evenementen tot 1 jan 2021 

heeft uitgesteld. Wij als DONHN kregen ook het dringende advies dit ook te doen. Ook hier hebben 

wij een extra bestuursvergadering aan moeten wijden om alles op een rijtje te krijgen en een 

beslissing te nemen voor de DONHN. 

Ook dit kwam voor ons als bestuur, maar ook zeker voor de darters als een harde klap. We willen 

immers weer darten. 

Maar ook hier staat het bestuur achter de vervelende beslissing die is genomen omdat het ons 

eigenlijk geen andere keuze laat. 

Waarom kunnen wij niet beginnen vraagt men zich af? We mogen toch darten? Ja, dat klopt, er mag 

gedart worden. Een potje darts in het cafe moet wel voldoen aan de eisen en voorschriften die 

landelijk en regionaal zijn afgesproken maar het is mogelijk. Echter heeft de DONHN zoals eerder 

gezegd te maken met 18 gemeentes en de veiligheidsregio. Elke gemeente bepaald wat de lokale 

voorschriften zijn ( en die kunnen best uiteenlopend verschillen) en hoe deze gehandhaafd worden. 

Ik heb het hier over het horecaprotocol en het sportprotocol. En beide liggen meestal niet op 1 lijn. 

De ene gemeente zal er soepel mee om gaan en een ander zou zich strikt aan de voorwaarden 

houden zoals ze landelijk of regionaal zijn neergelegd. Dat gaat consequenties hebben voor een 

aantal teams en dat zou ondermeer maken dat we dan geen eerlijke competitie meer zouden 

hebben.  

En dat komt eigenlijk ook gelijk misschien wel de belangrijkste reden om de hoek kijken die 

bijgedragen heeft tot de beslissing van het bestuur om het advies van de NDB op te volgen: namelijk 

de gezondheid van onze leden. Dat is voor het bestuur misschien wel de allerbelangrijkste reden 

geweest. Het kan nooit zo zijn dat we risico’s moeten gaan lopen met de gezondheid van mensen om 

te kunnen darten. Hoe graag we dat ook willen. 

Dus moet je als organisatie je verantwoording nemen en soms betekent dat dat je vervelende 

maatregelen en of beslissingen moet nemen. En dat hebben we gedaan. 



Dat neemt niet weg dat het heel zuur is voor ons allemaal. Maar vergeet ook niet dat er ook al heel 

veel wel mogelijk is in de horeca. Een potje darten kan en mag zoals ik al eerder zei. Maar wij 

adviseren lokale organisatoren en speelgelegenheden (waaronder cafés) wel om te onderzoeken wat 

er dan regionaal mogelijk is. Met andere woorden, we hopen dat op veel plekken onze darters alsnog 

aan (recreatief) darten toekomen waarbij te denken valt aan kleinere toernooien of clubavonden op 

één locatie. Let wel, in alle gevallen onder veilige en toegestane omstandigheden. Want jullie 

gezondheid is het meest belangrijk. 

Goed, dat was de aanloop naar de periode waarin we nu zijn gekomen. Hoe nu verder? 

Als eerste blijft het bestuur in nauw contact met de NDB en andere dartorganisaties om te kijken wat 

er mogelijk is en hoe dat dan zou moeten worden uitgevoerd. 

Op dit moment hebben we dus tot 1 januari 2021 niets gepland. Mocht het zo zijn dat er zaken wel 

mogelijk zijn dan zullen we daar uiteraard gelijk op inspringen. Maar vooralsnog houden we vast aan 

1 januari en daar, en dat gaat u straks ook zien bij de financiële stukken, werken we nu naar toe. We 

hebben ook een aangepaste Corona begroting gemaakt. Dat moest ook wel daar we u beloofd 

hebben dat wanneer de competitie niet van start kon gaan iedereen zijn of haar inschrijfgeld terug 

zou krijgen. En we zijn ook van plan om dat te doen. En dat is nog al wat. Wat dat heeft grote 

consequenties voor het vervolg van het eventuele komende halve seizoen. En mss ook wel het 

seizoen daarna. 

Zo zijn wij momenteel ook al bezig hoe wij eventueel een halve competitie in elkaar zouden kunnen 

draaien of mss wel een hele als we elke week gaan spelen. En uiteraard denken wij momenteel ook 

na over de ranking. Kunnen we die wel opstarten op 1 jan en wat heeft dat dan voor gevolgen. 

Moeten we kleine of juist grote locaties hebben, moeten we inschrijfgeld gaan vragen, moeten we 

mss wel contributie voor een half seizoen competitie gaan vragen? Of juist niet? Al deze zaken 

worden op dit moment onder de loep genomen om te kijken wat er eventueel mogelijk zou zijn. 

Maar boven al kijken we naar hoe we kunnen darten op een gezonde en veilige manier. 

Uiteraard houden we ook de communicatie van de veiligheidsregio in de gaten zodat we steeds 

actuele info hebben over de stand van zaken. 

Dit is eigenlijk de stand van zaken zoals ze nu zijn. Niet leuk, zeer frustrerend maar wel ook heel 

eerlijk. 

Dit is in het kort waar we mee bezig zijn geweest en waar we de komende tijd mee bezig zijn. Ik 

begrijp dat er best nog al wat op u afkomt dus als u vragen heeft…stel ze gerust. We zullen ze niet 

allemaal kunnen beantwoorden maar we kunnen wel een goede poging doen. 

 


