
 
 Darts Organisatie Noord Holland Noord 
 

 

[Typ hier] 

 

Notulen ALV 2020/2021  

 

Plaats: Café de Swan te Heerhugowaard. 

Tijdstip: 20.00 uur 

Datum: 06/10/2021 

 

Notulist: Herman van Deijk 

  

Aanwezig: René Kleipoel (voorzitter), Herman van Deijk (secretaris), Fitzgerald Falix 

(penningmeester), Johan Vast (ledenadministratie), Marco Vastenburg (jeugdzaken) en Sylvia van 

Deijk (algemeen bestuurslid) 

 

Deze personen vormen het bestuur van de DONHN. 

 

Aanwezige leden: Djordy Broersma, Arie Kuijper, Tom de Haas, Chris Taws, John Vierveijzer, 

Sonja van de Velde, Dennis Elzinga, Borg Jansen, René Rietbergen en Mike Schilder. 

 

Er waren geen machtigingen door de leden ingediend. 

Tijdens de ALV waren de toen geldende Corona maatregelen van kracht. 

 

 

A G E N D A 

1. Opening  

2. Mededelingen  

3. Notulen ALV 2020  

4. Financiën • Jaarverslag 2020-2021 • Verslag Kascontrole Commissie • Vaststellen contributie   

2022-2023 • Begroting 2021-2022  

5. Verkiezing bestuur  

Pauze. 

6. Reglementen  

7. Ingekomen agendapunten en/of voorstellen van leden.  

8. Rondvraag  

9. Sluiting 
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1. Opening: 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 en vraagt of iedereen zijn of haar telefoon op stil wilt 

zetten en bedankt vervolgens iedereen voor zijn of haar aanwezigheid tijdens de jaarlijkse ALV 

van de DONHN. 

 

2. Mededelingen: 

 

De voorzitter geeft aan dat er ondanks de huidige coronaregelgeving toch is geprobeerd om een 

competitie en bekercompetitie op te starten en geeft daarbij ook aan welke scenario’s daarbij zijn 

bedacht om dit ten uitvoer te brengen. Deze kan men terugvinden op de homepage van de site. 

 

Vervolgens geeft de voorzitter aan dat er een nieuwe regelgeving voor wat betreft alle 

sportfaciliteiten is geïntroduceerd namelijk de W.B.T.R. 

Dit staat voor: Wet Bestuurlijk Toezicht Rechtspersonen en zal in een later stadium verder worden 

behandelt door het bestuur. 

Omdat de implementatie van deze wetgeving nog in een beginstadium voor de DONHN verkeert 

stelt de voorzitter voor om op een later tijdstip hier op terug te komen wanneer dit noodzakelijk 

blijkt te zijn.  

 

3. Notulen ALV 2020:  

Deze worden door alle aanwezige leden akkoord bevonden. 

 

4. Financiën: 

 

 Jaarverslag 2020/2021 :   

Deze wordt door de penningmeester toegelicht. Het jaarverslag wordt door de vergadering 

aangenomen. 

 

 Verslag kascontrole commissie:  

Deze bestond uit : Roy Rietbergen, Djordy Broersma en Marloes van Delft en wordt dan 

ook uit hun naam voorgelezen door de voorzitter. 

            Na het voorlezen van het verslag worden er geen onregelmatigheden naar voren gebracht en               

de vergadering geeft décharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. 

 

 Begroting 2021/2022 

De penningmeester licht de begroting toe. 

Borg Jansen stelt een vraag over de administratiekosten post en de penningmeester 

verduidelijkt dit punt. 

Nadat er geen verdere vragen zijn wordt de begroting door de vergadering goedgekeurd. 

 

 Vaststellen contributie 2022/2023 

Er wordt voorgesteld door het bestuur om voor dit seizoen  geen verhoging in te voeren. 

Dit voorstel wordt door 9 leden gesteund en 1 lid ( Chris Taws) geeft aan zich aan te sluiten 

bij de beslissing van het bestuur. 

De voorzitter geeft wel aan dat dit besluit is genomen met voortschrijdend inzicht en dus 

afhankelijk is van de dan geldende situatie. 
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5. Verkiezing bestuur: 

 

De voorzitter ( René Kleipoel) de secretaris Herman van Deijk, en algemeen bestuurslid Sylvia van 

Deijk, zijn aftredend en hebben zich beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn als bestuurslid 

voor de DONHN. 

Het bestuur van de DONHN steunt allen bovengenoemde kandidaturen. 

 

Aangezien er geen andere kandidaten aangemeld zijn bepaald de voorzitter dat er geen stemming 

gehouden hoeft te worden en worden alle 3 de kandidaten voor een nieuwe termijn van 2 jaar 

gekozen. 

 

 

6. Reglementen: 

 

Het bestuur heeft besloten geen wijzigingen aan te brengen of door te voeren in de huidige 

reglementen. 

 

7. Ingekomen stukken of voorstellen van de leden. 

 

Er zijn geen voorstellen of ingekomen stukken binnen gekomen bij het secretariaat. 

 

8. Rondvraag 

 

 Adrie Kuijper vraagt waarom er in de 4e divisie de poules in 10 teams zijn opgedeeld omdat 

dit veel vrije weken met zich mee brengt. 

Johan licht toe dat dit gedaan is op basis van inschrijving vanuit de regio’s en dat men er 

liever voor kiest om minder te spelen dan om verder weg te moeten reizen. 

 

 Mike Schilder komt met een klacht over de communicatie vanuit het bestuur naar de leden 

op de site van de DONHN. 

De voorzitter geeft aan dat de DONHN ook afhankelijk is van derden om updates tijdig 

door te kunnen voeren op de site en dat dit onder de aandacht zal worden gebracht bij 

degenen die de site beheren. 

 

 Mike Schilder vraagt waarom de wedstrijdkaarten dit jaar oranje zijn. 

Het probleem is namelijk dat de informatie op de kaart slecht te lezen schijnt te zijn. 

De voorzitter geeft aan dat deze kaarten alleen voor de 1e en Ere divisie zijn ontwikkelt 

omdat daar het speltype afwijkt van het format van de teams in de lagere divisies. 

 

 Mike Schilder vraagt hij waarom het laatste 10 euro van de contributie alsnog is uitgekeerd. 

De voorzitter antwoord hierop dat er door de leden op de vorige ALV is gestemd over dit 

item. 

De uitslag van deze stemming kan men terugvinden op de site van de DONHN. 

Tevens geeft de voorzitter aan dat er achteraf geen afdracht noodzakelijk was naar de NDB 

en daarom de leden de resterende 10 euro ook nog hebben ontvangen. 
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 Mike Schilder vraagt over het wel of niet afvaardigen van een LaCo team voor de heren. 

De voorzitter licht toe dat het statutair verplicht is om een team deel te laten nemen. 

 

 Mike Schilder vraagt hoe de baancontrole commissie te werk gaat. 

Hierop antwoord de voorzitter dat er in de regio controles op worden uitgevoerd indien er 

bij het bestuur klachten binnen komen over een locatie. 

Herman geeft aan nog controleurs te zoeken om dit zoveel mogelijk uit te kunnen voeren. 

Mike geeft aan hier over even na te willen denken en er later op terug te zullen komen. 

 

 John Vierveijzer vraagt waarom nog niet alles digitaal afgehandeld kan worden. 

De voorzitter geeft aan dat dit in de nabije toekomst zeker mogelijk wordt geacht, daar de 

innovatie in Team Beheer steeds beter en efficiënter aan het worden is. Maar op dit moment 

is nog niet alles mogelijk 

 

 Sluiting: 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 en wenst ieder een goede terugreis en prettige 

avond. 

 

 

 

           

 


