Darts Organisatie Noord Holland Noord
Notulen ALV 2018/2019 (concept)
Datum: 8 juli 2019
Locatie: Sportcafé Geestmerambacht, Zuid-Scharwoude
Aanwezige bestuursleden: René Kleipoel, Johan Vast, Marco Vastenburg, Sylvia van Deijk, Sam Hörchner, Huub Savelberg en Herman van Deijk.
Aanwezige leden: Paul van de Molen, Niels Kruijer, Gerard van de Berg, Jos Blom, Ronald van der Weide, Dennis Bellis, Arjen Wiedijk, Roel
Bleeker, Fred Ortelee, Niels Koomen, Marloes van Delft, Mariska Koedam, Ed de Koff, Silko Visser, Duncan Oele, Richard Oele, André van de
Berg, Djordy Broersma, Patrick de Vries, Lorenzo Bergen, Sebastiaan Hoogeboom, Arie Kuijper, Mike Schilder, Plonie de Graaf, Yvonne Zwart,
Rob Beers, Damian Vastenburg en Borg Jansen.

1.
Opening
René opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen welkom.
2.
Mededelingen
De voorzitter begint met het feliciteren van de LaCo dames met het behalen van de 3e plaats op de Nederlandse
Kampioenschappen en feliciteert tevens ook Lerena Rietbergen met het behalen van het Ranking kampioenschap van de
NDB welke zij voor de 3e keer op rij wist te winnen, ook wordt het jeugdlaco team gefeliciteerd met een eveneens 3e
plaats.
Tevens deelt hij mede dat de DONHN op het einde van dit seizoen heeft afgesloten met 1478 leden.
Hij voegt daaraan toe dat hij hoopt om dit seizoen de 1500 te mogen passeren.
Tevens plaatst hij nog een verkapte oproep om mensen die toe willen treden tot het bestuur te motiveren.
3.
Notulen ALV 10 juli 2018
De notulen van de ALV 2018 worden door de vergadering goedgekeurd.
4.
*

Financiën
Het verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen door de voorzitter. Het advies van de
kascontrolecommissie aan de vergadering is om akkoord te gaan met de jaarrekening, en het bestuur decharge te
verlenen voor het gevoerde beleid.
*
Jaarrekening 2018/2019: Djordy Broersma vraagt hoe zit het met de kosten voor de CLOD die op de
jaarrekening staan?
De penningmeester geeft hierbij aan dat dit kosten waren uit het vorige seizoen.
*
De jaarrekening wordt goedgekeurd door de leden, en het bestuur krijgt decharge voor het gevoerde beleid.
*
Contributie 2019/2020: Omdat op de vorige ALV de contributie al met 5 euro is verhoogd doet het bestuur het
voorstel om de contributie niet te verhogen. Dit voorstel wordt aangenomen.
*
Begroting 2019/2020:
Sylvia van Deijk vraagt wat de beroepscommissie inhoudt en ook dit wordt door de penningmeester nader
toegelicht.
Richard Oele vraagt naar de stand van zaken van de Jeugdlaco.
De voorzitter geeft aan dat deze na de onderhandeling met DVK op 11-7, zal worden toegelicht.
De begroting wordt zonder verdere vragen goedgekeurd en aangenomen door de vergadering,
5.
Verkiezing bestuur:
Sam Hörchner en Huub Savelberg hebben aangegeven zich niet meer verkiesbaar te stellen voor het bestuur.
Herman en Sylvia van Deijk worden op voordracht van het bestuur gekozen tot het bestuur.
René bedankt Sam en Huub voor hun bewezen diensten en overhandigt hen een bos bloemen en een blijk van
waardering uit naam van alle leden.
6.

Pauze wordt verschoven tot na agendapunt 8

7.
Reglementen
De voorzitter neemt de vergadering per punt mee door de voorgestelde reglementswijzigingen. Vanuit de vergadering
volgt nog nuttige input en worden sommige zaken nog even aangescherpt.
Onderstaand de wijzigingen in het Competitiereglement die door de vergadering zijn aangenomen.
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Zwart is bestaande tekst. Rood is tekst welke wordt verwijderd. Groen is tekst welke wordt toegevoegd.
*

Artikel 2 wordt na het voorlezen door de voorzitter door de leden goedgekeurd.

Artikel 2
1
Alle hiernavolgende artikelen hebben betrekking op de evenementen georganiseerd door de DONHN, tenzij in een
specifiek reglement anders vermeld.
2
Overal waar “hij” staat, kan uiteraard ook “zij” gelezen worden.
3
Overal waar “captain” staat kan dit ook de vervanger betreffen.

*

Artikel 6 wordt lid 10 na enig overleg wederzijds artikel 6.11 nadat de aanpassing is doorgevoerd.
De aanpassing betreft dat maximaal 2 spelers van het huidige team zich over mogen schrijven.

Artikel 6 Teams (huidige regel 10 wordt 11, 11 wordt 12, etc.)
10
Indien teams zich samenvoegen (elk met 3 of meer spelers) gaat dat team door op de plaats van het deel van het team wat
het hoogst speelde.

*

Artikel 8: Deze wordt zonder wijzigingen aangenomen.

Artikel 8 Dispensatie
6
Indien een team gebruik maakt van een dispensatiespeler dient op het wedstrijdformulier in de kolom “disp” een “D”
(dispensatiespeler) te worden vermeld. Tevens dient deze speler bij het digitaal insturen van de uitslag als invaller te worden
aangemerkt.

*

Artikel 9: Wordt aangenomen nadat aan de zin “In dat geval krijgt” zal worden toegevoegd.

Artikel 9 Ongerechtige spelers
3
De uitslag van een wedstrijd waaraan een ongerechtige speler heeft deelgenomen wordt vastgesteld op 0-0. Een
uitzondering hierop geldt voor ongerechtige spelers welke door passencontrole (artikel 10) niet te constateren zijn. In dat geval zal
het overtredende team 5 (vijf) punten in mindering krijgen op het puntentotaal van de competitiestand. Tevens zullen de
wedstrijdpunten behaald in partijen waaraan de ongerechtige speler heeft deelgenomen worden toegekend aan de tegenstander.
In dat geval krijgt het overtredende team 0 (nul) punten en zal 5 (vijf) punten in mindering krijgen op het puntentotaal van de
competitiestand. Het andere team krijgt het gemiddelde aantal punten, berekend op het eind van de competitie en afgerond naar een
heel aantal punten, plus één punt.

*

Artikel 11. Wordt na een kleine aanpassing van het woord ”week” naar kalenderweek aangenomen.

Artikel 11 Datum en tijd
1
De competitieweek loopt van maandag tot en met de eerstvolgende vrijdag zondag (jeugdcompetitie op zaterdag en/of
zondag) De zaterdag en zondag zijn niet als vaste speeldag voor de competitie te kiezen. Alleen bij verzetten zijn deze dagen te
gebruiken.
3
Indien een team een vastgestelde wedstrijd wenst uit te stellen, dient dit 24 uur van tevoren aan de captain van de
tegenstander gemeld te worden. Eveneens dient een vervangende datum te worden vastgesteld. De wedstrijd moet binnen 4
kalenderweken worden gespeeld, gerekend vanaf de officiële competitiedatum, echter niet in de laatste twee speelweken van de
officiële competitie.
(de wijziging naar kalenderweken geld voor alle artikelen waarin gesproken word over een x aantal weken)
5
Wanneer wordt ingestemd met een verzetting, maar er wordt uiteindelijk geen datum gevonden (binnen de gestelde
termijn) wordt de uitslag op 0-0 gezet.
Pas als de wijziging (door beide captains) is doorgegeven in teambeheer, met een nieuwe datum, is er sprake van instemming met een
verzetting. Alles hiervoor valt nog onder onderhandeling over een nieuwe datum.
Indien er geen datum gevonden wordt en de wedstrijd niet gespeeld wordt zal dit behandeld worden als het niet op komen dagen van
het verzettende team. (Zie artikel 12.4)
7
De laatste vier speelweken van de competitie mogen in geen geval uitgesteld worden buiten de geplande week in verband
met eventuele competitievervalsing.

*

Artikel 12 Wordt na het voorlezen met de nieuwe wijzigingen aangenomen door de vergadering.

Artikel 12 Afwezigheid
6
Een team dat voor de tweede maal afwezig is bij een competitiewedstrijd, wordt uit de competitie genomen. (Na de eerste
keer afwezig zijn zullen alle spelers van het team een waarschuwingsbrief/mail krijgen met hierin de gevolgen voor als zij een
tweede keer afwezig zijn.)
7
De spelers die als leden van een team geregistreerd staan, dat uit de competitie is genomen, zijn geschorst voor alle
evenementen van en namens de DONHN tot het einde van het seizoen waarvoor dit team zich had ingeschreven. (Dit houdt onder
andere in dat alle behaalde ranking punten komen te vervallen, men niet meer voor de LACO mag spelen, men zich niet meer kan
overschrijven naar een ander team of recreant status)
Tevens zijn deze spelers ook geschorst voor het hier opvolgende seizoen.
(De subs 12.7 a t/m f worden vervangen.)
a. kunnen niet invallen bij een ander team tijdens het seizoen waarin zij uit de competitie zijn gehaald;
b. kunnen zich niet laten overschrijven naar een ander team tijdens het seizoen waarin zij uit de competitie zijn gehaald;
c. kunnen geen rankingpunten behalen tijdens toernooien georganiseerd door de DONHN tijdens het seizoen waarin zij uit de
competitie zijn gehaald. Reeds behaalde rankingpunten worden vervallen verklaard;
d. hebben geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering van de DONHN;
e. hebben het recht om tegen de schorsing in beroep te gaan. Dit dient schriftelijk binnen een termijn van twee weken na
ingangsdatum van de schorsing te gebeuren.
f. mogen zich, in het volgende seizoen, met maximaal 2 spelers van de oude samenstelling als nieuw team inschrijven. Tevens mag er
gedurende het seizoen niet worden aangevuld met spelers uit de oude samenstelling.
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Gevolg hiervan is o.a. dat deze leden:
a. niet kunnen invallen bij een ander team;
b. niet kunnen overschrijven naar een ander team;
c. niet kunnen deelnemen aan rankings en reeds behaalde rankingpunten komen te vervallen;
d. niet kunnen deelnemen aan evenementen van de DONHN of evenementen waaraan ze ‘namens de DONHN’ deelnemen, zoals
bijvoorbeeld laco of kampioenschappen;
e. geen stemrecht hebben op de Algemene Ledenvergadering van de DONHN;
f. het recht hebben om tegen de schorsing in beroep te gaan. Dit dient schriftelijk binnen een termijn van twee kalenderweken na
ingangsdatum van de schorsing te gebeuren.
8.
De spelers die als leden van een team geregistreerd staan dat zich heeft teruggetrokken, zijn niet meer speelgerechtigd voor
de officiële competitie van de DONHN en de bekercompetitie van de DONHN, tot het einde van het seizoen waarvoor dit team zich
had ingeschreven bij DONHN. Deze leden:
a. kunnen niet invallen bij een ander team tijdens het seizoen waarin zij zich hebben teruggetrokken;
b. kunnen zich niet laten overschrijven naar een ander team tijdens het seizoen waarin zij zich hebben teruggetrokken;
c. zullen op verzoek overgeschreven worden naar recreant lid van de DONHN;
d. mogen zich, in het volgende seizoen, met maximaal 2 spelers van de oude samenstelling als nieuw team inschrijven. Tevens mag
er gedurende het seizoen niet worden aangevuld met spelers uit de oude samenstelling.
e. valt de terugtrekking binnen de laatste 4 speelweken van de competitie, dan volgt een schorsing volgens 12.7 hierboven;

Pauze
De vergadering wordt om 21.45 uur weer hervat.
8.
Ingekomen stukken leden
Voor aanvang van dit agendapunt geeft de voorzitter een toelichting op de uitkomsten van de enquetes voor de Ere/1 e
divisie m.b.t. de Round Robin en de enquête onder de 4 e divisie m.b.t. het spelformat.
Op de enquête van de 4e divisie waren veel reacties binnengekomen en laat bij het overgrote deel van de teams zien dat
ze zeer tevreden zijn met het huidige format.
Op de enquête bij de Ere/1e divisie was minder respons, maar ook daar was de tendens van de teams die gereageerd
hebben dat het format prima is.
De uitslag van de enquête kan niet als bindend besluit worden gebruikt, maar de voorzitter vraagt wel om bij de
behandeling en stemming over de volgende punten de uitslag van de enquête in het achterhoofd te houden.
Arjan Wiedijk heeft het voorstel gedaan om de Round Robin uit het spelformat van de Ere/1e divisie te halen.
Na stemming over het voorstel onder de aanwezige leden wordt dit voorstel afgewezen.
Uitslag stemming: Voor: 3, tegen: 6 en 18 onthoudingen.
Niels Kruijer heeft het voorstel gedaan dat na de Round Robin een nieuwe opstelling voor de singles kan worden
gemaakt. Na stemming over dit voorstel wordt deze aangenomen door de leden.
Voor:7 tegen:0 en 20 onthoudingen.
Tevens had Niels een voorstel om tussen de RR en de singles ook te kunnen wisselen.
Dat voorstel is aangenomen met Voor: 10, Tegen: 1 en 16 onthoudingen.
Niels Kruijer stelt voor om harder op te treden tegen teams die zich te laat afmelden voor een competitiewedstrijd.
Na overleg en enig gediscussieer wordt besloten dat dit voor nu te snel is om te beslissen en alles daarvoor goed te
overzien. Dit moet dit jaar verder uitgedacht worden waarna er volgend jaar eventueel een beter passende maatregel kan
komen.
Dick Schuiten had een voorstel gedaan voor aanpassing spelformat 4e divisie.
Wegens afwezigheid van betrokkene wordt dit voorstel niet behandeld.
Roel Bleeker heeft een voorstel gedaan om het koppelformat van de 4e divisie terug te brengen naar een best of 3. Na
stemming over dit voorstel wordt deze afgewezen.
Stemming: voor 3, tegen 18 en 6 onthoudingen.
Richard Oele en André vd Berg hebben een voorstel gedaan voor een apart competitiesysteem voor de beker.
Dit betreft grofweg een splitsing in 2 niveaus. Ere/1e/2e divisie samen en 3e en 4e divisie samen. En daarna een finle
tegen elkaar voor de definitieve bekerkampioen. De conclusie van de vergadering is dat hier verder over nagedacht
moet worden en meer uitzoekwerk voor nodig is, bijvoorbeeld ook qua haalbaarheid voor de planning.
Dit punt wordt doorgeschoven naar de ALV van aankomend seizoen.
Er vindt echter wel een pro-forma stemming plaats om de animo ervoor te peilen. De uitslag hiervan was 9 voor, 17
tegen en 1 onthouding.
Richard Oele heeft het voorstel gedaan voor de tac-tics uit het speelformat 4e divisie te halen en een 701/1 er voor in de
plaats te zetten.
Na stemming over dit voorstel wordt dit door de leden aangenomen.
Stemming: voor 12, tegen 10 en 5 onthoudingen.
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9.

Rondvraag

Niels Kruijer geeft aan de notulen van de ALV eerder online te willen zien. De voorzitter erkende het probleem van de
te late publicatie en heeft beterschap beloofd.
Marloes van Delft wil graag weten wat de rechten en plichten voor een recreant precies inhouden.
De voorzitter antwoordt dat dit in de reglementen beter moet worden verwoord en aangegeven.
Mike Schilder heeft een vraag over een voorval wat zich had voorgedaan tijdens de Gesloten DONHN koppel.
Johan Vast geeft aan dat dit een besluit van de toernooileiding is geweest om toen destijds zo te handelen.
De voorzitten geeft aan dat hij dit mee zal nemen in het overleg van de toernooileiders om te bespreken.
Mike Schilder vraagt of het mogelijk is om meer koppel rankings te organiseren.
De voorzitter antwoord dat dit van veel factoren afhakelijk is, zoals beschikbare locaties en data. De agenda zit al
overvol Er zal gekeken worden wat hier mogelijk is.
Ronald van de Weide vraagt wanneer de inschrijving weer begint.
Johan Vast geeft aan dat dit op zeer korte termijn weer online zal komen op de site en op sociale media.
Ronald van de Weide vraagt waarom toernooien in zijn omgeving niet op de site worden geplaatst.
Antwoord: Wanneer er DONHN evenementen zijn gepland worden er geen andere toernooien op die dag vermeld op de
DONHN agenda. Dit om te voorkomen dat we de opkomst van onze eigen evenementen gaan verminderen ter faveure
van andere toernooien. De voorzitter voegt toe dat er ook andere agenda’s zijn waarop die toernooien wel kunnen
worden geplaatst.
Fred Orteleevraagt of het mogelijk is om de teams stipt om 20.00 te laten beginnen.
Het bestuur licht dit toe dat dit niet mogelijk is omdat men niemand kan verplichten om op dit tijdstip aan te vangen. In
de reglementen staat de aanvang tussen 20.00 en 20.30 uur. Ben je compleet, dan kun je dus om 20.00 uur beginnen.
Een en ander heeft ook te maken met de afstanden die door teams moeten worden afgelegd alvorens zij bij de
speellocatie aanwezig zijn.
Djordy Broersma wil graag de stukken ook eerder op de site.
Het bestuur ziet dit als een aandachtspunt voor de volgende ALV.
Richard Oele vraagt wanneer zijn vraag over de jeugd Laco wordt behandelt.
De voorzitter geeft aan dat er nog een besprekling komt met DVK en dat dit in de volgende BV zal worden besproken.
Daarna zal dit uiteraard aan Richard, als manager van het jeugdlacoteam worden teruggekoppeld.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur en dankt een ieder voor zijn of haar inbreng.
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