Darts Organisatie Noord Holland Noord

Notulen ALV seizoen 2019/2020 (concept)
Datum:
Locatie:

05-09-2020
Café de Swan te Heerhugowaard

Aanwezige bestuursleden: René Kleipoel (voorzitter), Herman van Deijk (secretaris), Sylvia van Deijk (Algemeen
bestuurslid), Fitzgerald Falix (penningmeester), Marco Vastenburg (Jeugdzaken) en Johan Vast (ledenadministratie).
Aanwezige leden: Djordy Broersma, Mike Schilder, Ronald van der Weide, Ron Kortekaas, René Otter, Borg Jansen,
André van den Berg, Marc Peeman, Marloes van Delft, Christopher Taws, Damian Vastenburg, Richard Oele, Pierre
Nannings, Roy Rietbergen, René Rietbergen, Elisa Kwadijk, Laura de Haas, Tom de Haas en Sjors Raven 4 personen
hadden een machtiging).

1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 13:00 uur en heet alle aanwezige welkom.
Hij vraagt de aanwezigen hun telefoon uit dan wel op stil te zetten en verzoekt iedereen de
maatregelen inzake Covid-19 te respecteren.

2.

Mededelingen

In het voorwoord blikt de voorzitter terug op het begin van de Covid-19 crisis en geeft hierbij stap
voor stap aan waarom het bestuur elke beslissing heeft genomen. Hierna vertelt hij gelijk waarom er
op dit moment geen competitie kan worden opgestart. Tevens krijgen de leden de gelegenheid om
een paar vragen te stellen. Het volledige voorwoord van de voorzitter is terug te lezen in de bijlage.
Mike Schilder vraagt hoe snel er weer een competitie kan worden opgestart bij groen licht van de
NDB. De voorzitter geeft hierbij aan dat dit in ongeveer 3 weken gerealiseerd kan worden.
Er wordt gekeken naar verschillende mogelijkheden om een halve dan wel hele competitie te
spelen. Ook is het nog niet zeker of er dan een bekercompetitie zal worden gespeeld.
Sjors Raven vraagt of de teams die zich terugtrekken ook hun divisie rechten kwijtraken voor het
seizoen erop. De voorzitter antwoord dat hier nog naar gekeken moet worden.
Richard Oele heeft aangegeven te stoppen als manager LaCo jeugd voor het aankomende seizoen.
De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om Richard in het zonnetje te zetten en te
bedanken voor zijn bewezen diensten bij het uitvoeren van zijn taak als manager LaCo jeugd.
Als de DONHN weer genoeg jeugdleden heeft zal er weer gezocht worden naar een nieuwe
manager LaCo jeugd.

3.

Notulen ALV 8 juli 2019

Uit de notulen van vorig seizoen blijkt dat de vraag van Marloes van Delft, over het
recreantenbeleid, nog niet is afgehandeld. Het bestuur vond dit niet in het reglement thuishoren en
heeft toegezegd dat het recreantenbeleid op de website, onder de ledenadministratie, zal worden
toegelicht. Marloes zal worden geïnformeerd zodra dit gebeurd is. Hierna worden de notulen van de
ALV 2019 door de vergadering goedgekeurd.

4.

Financiën

*

Het verslag van de kascontrolecommissie, bestaande uit Borg Jansen en Christopher Taws,
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.
Omdat de 2-jarige termijn van Borg en Christopher er op zit worden zij door de voorzitter
bedankt voor hun werkzaamheden en wordt er een nieuwe kascontrolecommissie gekozen.
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Aankomend seizoen zal de kascontrolecommissie bestaan uit: Djordy Broersma en Roy
Rietbergen. Marloes van Delft zal als reserve op de lijst worden gezet.
Naar aanleiding van de gepresenteerde jaarrekening 2019/2020 worden de volgende vragen
gesteld:
Marloes van Delft vraagt welke kosten er zijn gemaakt voor de eindranking omdat deze niet
gespeeld is. De voorzitter antwoord dat er al bepaalde kosten waren gemaakt die niet meer
terug te draaien zijn. Bijvoorbeeld de bekers en er zijn wel een paar aangepaste prijzen
uitgekeerd.
Mike Schilder vraagt naar de kosten van de kampioenschappen. De voorzitter antwoord dat
deze zijn gemaakt voor de 170 schaaltjes.
Richard Oele vraagt of de afdracht aan de NDB gelijk blijft. De voorzitter antwoord dat deze
blijft zoals hij was.
De jaarrekening wordt goedgekeurd door de leden en het bestuur krijgt decharge voor het
gevoerde beleid.
Vaststellen contributie 2020/2021: Vanwege de Covid-19 maatregelen kan er nog geen
competitie en evenementen worden opgestart. Het bestuur hoopt vanaf 1 januari in ieder geval
een halve competitie te kunnen organiseren. Echter is dat nog geen zekerheid.
Daardoor zijn er meerdere opties mogelijk voor een contributiebedrag:
Voorstel 1. Richard Oele stelt voor om 30 euro retour te geven aan de leden en de resterende
10 euro te reserveren voor de eventuele afdracht aan de NDB.
Voorstel 2. Christopher Taws stelt voor om 25 euro terug te storten en 15 euro als een soort
bonus voor volgend seizoen te laten staan, hier zit de 10 euro van de eventuele afdracht bij
inbegrepen.
Voorstel 3. Het bestuur wil de gehele 40 euro retourneren, zoals eerder aangekondigd op de
website.
Na stemming levert dit de volgende resultaten op:
Voorstel van Richard, 14 stemmen voor.
Voorstel van Christopher, 3 stemmen voor.
Voorstel van het bestuur krijgt 0 stemmen.
Er wordt dus besloten om de leden 30 euro terug te geven en de resterende 10 euro voor de
afdracht aan de NDB te reserveren. Mocht er een half seizoen worden gespeeld zal er geen
extra contributie worden geheven.
Tom de Haas vraagt of de restitutie van het komende seizoen ook geld voor het vorige seizoen
geld. De voorzitter geeft aan dat dit alleen voor het komende seizoen geld.

*

Begroting 2020/2021
Deze ligt ter inzage in de zaal met daarbij als extra de “Covid-19 begroting” voor dit seizoen.
De penningmeester legt uit dat er dit jaar naast een gewone begroting ook een Covid-19
begroting is toegevoegd waarin wordt uitgegaan van een scenario waarbij vanaf 1 januari
volledig gespeeld kan worden.
De voorzitter legt uit dat wat er ook gaat gebeuren de komende maanden het altijd een zware
financiële dobber wordt voor de DONHN. Ook geeft de voorzitter aan dat er nogmaals
kritisch naar alle uitgaven gekeken moet gaan worden om zoveel mogelijk financiële
draagkracht te behouden aan het eind van het komende seizoen.
Na het verder doorspreken wordt de begroting goedgekeurd. (Met de kanttekening dat alles
zeer onzeker is)

5.

Verkiezing bestuur
Marco Vastenburg en Johan Vast zijn statutair aftredend, maar zijn herkiesbaar.
Fitzgerald Falix was het afgelopen seizoen ad-interim penningmeester en heeft zich
verkiesbaar gesteld. Aangezien er geen tegenkandidaten waren aangemeld en dat alle drie de
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kandidaten de steun van het bestuur dragen, worden de drie kandidaten zonder stemming
aangesteld als bestuurslid voor een periode van 2 jaar.

6.

Pauze

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 de verschillende reglementen die door de vergadering zijn
aangenomen.
Zwart is bestaande tekst. Rood is tekst welke wordt verwijderd. Groen is tekst welke wordt
toegevoegd.
Competitiereglement;
Artikel 5 wordt na het voorlezen door de voorzitter door de leden goedgekeurd.
1
Inschrijving voor een competitie kan slechts dan geschieden indien het inschrijfformulier
volledig en correct is ingevuld en binnen de gestelde termijn door het bestuur is ontvangen.
Inschrijving dient te gebeuren middels het online inschrijfformulier van teambeheer. Als alle
stappen zijn doorlopen (waaronder ook de betaling) en goedgekeurd door de
ledenadministratie is het team ingeschreven.
3
Naamswijziging van een team dient expliciet op het inschrijfformulier te worden vermeld.
Naamswijziging van een team dient expliciet tijdens de inschrijving via teambeheer te
worden vermeld.
4
De verstrekte gegevens op het inschrijfformulier zijn onveranderlijk gedurende het seizoen.
Slechts met toestemming van het bestuur kunnen wijzigingen ingevoerd worden.
De verstrekte gegevens bij inschrijving zijn onveranderlijk gedurende het seizoen. Slechts
met toestemming van het bestuur kunnen wijzigingen ingevoerd worden.
Artikel 6 wordt na een kleine aanpassing door de leden goedgekeurd.
2
De leden van een team moeten in het bezit zijn van zowel een geldige stamkaart alsmede een
geldige jaarkaart, welke in de staat moet verkeren waarin deze door het bestuur van de
DONHN is uitgegeven. Zonder deze kaarten mag niet gespeeld worden.
De leden van een team moeten in het bezit zijn van een geldige stamkaart en ook vermeld
staan op een geldige teamjaarkaart, welke in de staat moet verkeren waarin deze door het
bestuur van de DONHN is uitgegeven. Zonder deze kaarten mag niet gespeeld worden.
14
Het verstrekken van een nieuwe jaarkaart in geval van overschrijving naar een ander team
zal pas plaatsvinden nadat het vastgestelde bedrag is ontvangen door de DONHN en
wanneer de oude jaarkaart is ontvangen door de DONHN.
Het verstrekken van een nieuwe teamjaarkaart in geval van overschrijving naar een ander
team zal pas plaatsvinden na controle van de ledenadministratie. Deze nieuwe teamjaarkaart
zal digitaal verstrekt worden en kan dan uitgeprint worden of digitaal getoond worden aan
de tegenstander. (Denk er bij de digitale versie aan dat meerdere mensen deze teamjaarkaart
hebben zodat deze altijd getoond kan worden)
Artikel 10 wordt na het voorlezen door de voorzitter door de leden goedgekeurd.
1
Elke speler dient tijdens officiële wedstrijden zijn geldige stam- en jaarkaart te kunnen
tonen. Een speler die dit verzuimt, is uitgesloten van deelname aan competitiewedstrijden en
bekerwedstrijden.
Elke speler dient tijdens officiële wedstrijden zijn geldige stamkaart te kunnen tonen. Ook
dient hij vermeld te zijn op de teamjaarkaart. Elke speler die dit verzuimt is uitgesloten van
deelname aan competitiewedstrijden en bekerwedstrijden.
2
De captain of diens vervanger controleert voor aanvang van de wedstrijd de stamkaart en
teamjaarkaart van de tegenstander.
Artikel 16 wordt na een kleine aanpassing door de leden goedgekeurd.
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De breedte van de baan, en daarmee de ruimte voor de spelers bedraagt 120 cm, gerekend 60
cm aan weerszijden van de bull. De vrije ruimte achter de oche dient minimaal 80 cm te zijn.
Om de baan dient een vrije ruimte te zijn waarin de spelers ongehinderd kunnen darten. Hier
mag bijvoorbeeld geen doorgang naar een toilet, deur of opslagruimte zijn.

Bekercompetitiereglement wordt na het voorlezen door de voorzitter door de leden goedgekeurd.
5
Aanmelding anders dan middels het inschrijfformulier wordt niet gehonoreerd. De
aanmelding voor de bekercompetitie dient tegelijk met het inschrijven voor de reguliere
competitie te gebeuren in teambeheer. Op een andere manier aanmelden is niet mogelijk.
6
Het maximum aantal teams dat kan deelnemen aan de bekercompetitie wordt tijdens de
jaarlijkse ALV voorafgaand aan het seizoen medegedeeld.
1413 Voor aanvang van de bekercompetitie wordt door twee neutrale leden de loting verricht.
Deze dient plaats te vinden in het bijzijn van de competitieleider. Deze loting zal in beginsel
plaatsvinden tijdens de captainsvergadering voorafgaand aan het nieuwe dartsseizoen. Na
elke ronde zal er opnieuw geloot worden onder auspiciën van de DONHN.
De loting vindt plaats middels de mogelijkheden van teambeheer.
1615 In elke ronde wordt per team 1 wedstrijd gespeeld. Deze wedstrijd wordt gespeeld in de
speelgelegenheid van het eerstgenoemde team met het oneven plaatsingsnummer.
Jeugdreglement wordt na een paar aanpassingen door de leden goedgekeurd.
2
Mocht een jeugdspeler tijdens een competitiejaar vanwege zijn leeftijd doordat hij verjaard
in een andere leeftijdsklasse vallen, dan moet hij seizoen in de klasse competitie waarin hij
gestart is afmaken. Aan het begin van het seizoen zal de speler dus een keuze moeten maken
of hij jeugd of bij de senioren wil gooien, en deze beslissing is bepalend voor de rest van het
seizoen, er mag dus NIET overgestapt worden.
Dit geldt zowel voor de competitie als voor de toernooien.
3
Spelers jonger dan 14 jaar mogen niet deelnemen aan seniorentoernooien georganiseerd
door de DONHN. Spelers die 14 of 15 jaar zijn mogen deelnemen maar moeten begeleid
worden door een meerderjarige.
65
Jeugdspelers (die niet vallen onder lid 4) mogen niet dispenseren in de seniorencompetitie.
76
Het is jeugdspelers te allen tijde verboden alcohol te nuttigen tijdens de competitie en
toernooien, en tijdens de competitie te roken in de ruimte waar wordt gedart.
1110 In de ruimte waar jeugdevenementen plaatsvinden mag niet gerookt worden. Ook mogen
geen alcoholische dranken worden gedronken door zowel de jeugdspelers als de begeleiders.
Toernooireglement
Artikel 3 Wordt na het voorlezen door de voorzitter door de leden goedgekeurd.
8
Spelers jonger dan 14 jaar mogen niet deelnemen aan seniorentoernooien georganiseerd
door de DONHN. Spelers die 14 of 15 jaar zijn mogen deelnemen maar moeten begeleid
worden door een meerderjarige.
910 Een speler mag vrijwillig kiezen om tijdens de DONHN divisieranking hoger te spelen dan
in de competitie.
1011 Een Deze vrijwillige keuze om hoger te spelen is onomkeerbaar gedurende het seizoen.
Artikel 11 Wordt na het voorlezen door de voorzitter door de leden goedgekeurd.
4
De toernooicommissie publiceert de laatste standen in de Arrow.

8.

Ingekomen agendapunten en/of voorstellen van de leden

Mike Schilder heeft het voorstel ingediend om de heren LaCo twee jaar op non-actief te zetten,
zodat er weer kan worden gebouwd aan een goede selectie. Hij geeft aan dat er te veel wisselingen
van coaches en spelers zijn. Ook geeft hij aan dat de motivatie bij sommige spelers erg ver te
zoeken is en dat er wat meer commitment mag worden getoond naar de DONHN omdat je wel het
visitekaartje van de bond bent.
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De voorzitter antwoord hierop dat dit niet mogelijk is omdat wij volgens de statuten verplicht zijn
om deel te nemen aan de LaCo. Ook geeft hij aan dat er zeker naar het budget van de LaCo gekeken
zal gaan worden omdat het een hoge kostenpost is en dit met een lager ledenaantal niet meer op te
brengen is.
Marco Vastenburg geeft hierbij aan dat Stefan Grob erg zijn best doet om een goede selectie neer te
zetten en dat er regelmatig wordt getraind door de heren.
Sjors Raven geeft aan dat het moeilijk is om op te boksen tegen de superleague. Ook geeft hij aan
dat er langzamerhand wel een soort synergie begint te ontstaan binnen het team.
Er zijn bij het bestuur twee stukken binnengekomen voor het veranderen van de bekeropzet. Het
eerste voorstel komt van René Otter en het andere voorstel van Richard Oele en André van den
Berg. Beide opties worden in stemming gebracht voor de leden en dat leidde tot de volgende
resultaten:
Het voorstel van René Otter: dit was het later laten instromen van de 1e en eredivisie in de beker
waarbij deze divisies geen verliezersronde mochten spelen bij verlies van hun eerste partij.
Twee mensen waren voor dit voorstel, de rest van de leden stemde tegen.
Het voorstel van Richard Oele en André van den Berg: deze ging over het opsplitsen van de hogere
en lagere divisies voor het spelen van 2 verschillende bekercompetities. In de ene bekercompetitie
speelde de ere, 1e en 2e divisie en in de andere de 3e en 4e divisie.
Vier mensen waren voor dit voorstel, de rest van de leden stemde tegen.
Omdat beide voorstellen niet door de stemming zijn gekomen blijft de bekercompetitie zoals hij is.

9.

Rondvraag

Mike Schilder vraagt of de ALV eerder in het seizoen kan worden ingepland.
Het bestuur geeft aan hiernaar te zullen kijken en zal proberen dit eerder plaats te laten vinden.
Elisa Kwadijk vraagt of de damesranking ook weer eens op de zaterdagavond kan worden
gehouden.
Sylvia van Deijk geeft aan dat dit al in haar planning lag mochten er nog toernooien gespeeld
kunnen worden na januari 2021.
Ronald van der Weide vraagt of de wijzigingen op de toernooikalender eerder kunnen worden
vermeld. Mike Schilder merkt op of de toernooikalender aan teambeheer gekoppeld kan worden als
optie om dit op te lossen.
Het bestuur zegt toe om sneller de informatie op de site te gaan vermelden. Ook zal de opmerking
van Mike worden getoetst op de uitvoerbaarheid ervan.
Djordy Broersma vraagt waarom er een half seizoen gegooid wordt als er geen gevolgen zijn voor
de plek in de divisie,
Het bestuur geeft aan dat het op dit moment eerst gaat om het eventueel wel of niet kunnen darten.
De verdere gevolgen hiervan zullen nader bekeken moeten worden.
Mike Schilder vraagt waarom de ranking wel is afgerond en de competitie nietig is verklaard,
De voorzitter geeft aan dat de competitie een team aangelegenheid is en dat de ranking is gekoppeld
aan individuele resultaten. Vandaar dat het bestuur heeft besloten om hier nog even bij stil te staan
en de betreffende spelers extra te vermelden op de site en ze een prijs toe te kennen.

De voorzitter sluit de vergadering om 16:30 en wenst iedereen een fijn weekend toe.
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