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Agenda Algemene Ledenvergadering 2012/2013 
Woensdag 26 juni 2013, 20.00 uur in Café de Swan in Heerhugowaard. 

 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Jaarverslagen: 

a. Notulen ALV 29 juni 2012 

  (te vinden op www.donhn.nl onder archief/notulen) 

b. Toernooicommissie 

c. Secretariaat 

d. Ledenadministratie 

e. Jeugdzaken  

4. Verslag Kascontrolecommissie 

5. Financieel verslag 2012/2013 

 Deze ligt ter inzage in de zaal. 

6. Verkiezing Kascontrolecommisie 

Dit jaar geen verkiezing nodig. Wesley Harms en Huub Savelberg zijn vorig jaar voor een zittingstermijn van 2 

jaar verkozen. 

7. Verkiezing bestuur 

 Statutair aftredend: René Kleipoel (voorzitter) 

 Herkiesbaar: René Kleipoel (voorzitter) 

 Verkiesbaar: Djordy Broersma 

 Wanneer er geen tegenkandidaten zijn volgt verkiezing zonder stemming. 

 Het bestuur van de DONHN steunt bovenvermelde kandidatuur. 

8. Installeren bestuursleden 

9. Pauze 

10. Begroting 2013/2014 

a. Begroting 2013/2014 (ter inzage in de zaal) 

b. Vaststellen contributie voor seizoen 2013/2014 

 Het bestuur stelt voor de contributie niet aan te passen. 

11. Reglementen 

Zie bijlage. 

12. Ingekomen agendapunten en/of voorstellen van leden 

Agendapunten en/of voorstellen dienen uiterlijk 22 juni schriftelijk of per mail door het secretariaat te zijn 

ontvangen. 

Men moet ingediende voorstellen mondeling toelichten tijdens de Algemene ledenvergadering. 

13. Rondvraag  

14. Sluiting 

 



Behorende bij agendapunt 11, ALV 26 juni 2013 

Groen en onderstreept betreft nieuwe tekst. 
Rood en doorgehaald betreft oude tekst. 

 

Voorgestelde wijzigingen Competitiereglement 

Artikel 6 Teams 

4. Een speler mag ten hoogste eenmaal per seizoen van team/recreant wisselen. Deze wisseling geld voor alle competities en toernooien van de DONHN. De wijziging 
treedt pas in werking nadat de gewijzigde jaarkaart in het bezit is van de speler. 

Artikel 7 Reservespelers 

1. Een team mag in een wedstrijd gebruikmaken van twee invallersreservespelers, die voor dat team geregistreerd moeten staan. 

2. Een reservespelersinvaller mag pas ingezet worden na afloop van de singlepartijen. (Een wedstrijd bestaat uit 9 partijen, te weten: 4 single , 4 koppel- en een 
teampartij).  

3. De speler die door de reservespelerinvaller is vervangen, mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd nadat deze is voortgezet. 
4. De aankondiging gebruik te maken van een reservespelerinvaller dient tussen twee partijen te geschieden, met aankondiging welke speler gewisseld gaat worden. 

Artikel 9 Ongerechtigde spelers 

1. Indien een spelers in strijd handelt met een of meerdere punten genoemd in dit reglement is deze speler een ongerechtigde speler. 
2. Het opstellen van een ongerechtigde speler, kan consequenties hebben voor beide teams. 

3. De uitslag van een wedstrijd waaraan een ongerechtigde speler heeft deelgenomen wordt vastgesteld op 0-0. 
 Een uitzondering hierop geld voor ongerechtigde spelers welke door passencontrole (art. 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 ongerechtigde speler 

heeft deelgenomen worden toegekend aan de tegenstander. 
2. Het team wat één of meerdere ongerechtigde spelers heeft opgesteld zal 5 punten in mindering krijgen op het puntentotaal van de competitiestand. Eventuele 

sancties die onder andere artikelnummers vallen kunnen ook worden uitgevoerd. 
34. Alle 180-ers en/of hoge finishes welke door ongerechtigde spelers zijn gegooid komen te vervallen. 
4. Bij het in strijd handelen met de competitieregels zullen de wedstrijdpunten behaald in partijen waaraan de ongerechtigde speler heeft deelgenomen worden toege-

kend aan de tegenstander. 

Artikel 10 Controle registratiekaarten 

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 competi-
tiewedstrijden en bekerwedstrijden. 

2. De captain of diens vervanger is verantwoordelijk voor controle vancontroleert voor aanvang van de wedstrijd de stam- en jaarkaarten van de tegenstander. Dit 
dient in principe te geschieden voor aanvang van de wedstrijd, maar mag ook na aanvang van de wedstrijd nog geschieden. 

3. Op alles wat door passencontrole voorkomen had kunnen worden kan, na ondertekening van het wedstrijdformulier, geen bezwaar meer worden ingediend. 

Artikel 11 Datum en tijd 

6. De captain (of diens vervanger) van beide teams moet de competitieleider binnen 24 uur na uitstel van de wedstrijd in kennis stellen en de nieuwe speeldatum 

doorgeven. Bij in gebreke blijven zullen de wedstrijdpunten van het overtredende team komen te vervallen. 

Artikel 12 Afwezigheid 

6. Een team dat voor de tweede maal afwezig is bij competitie- en/of bekerwedstrijdeneen competitiewedstrijd, wordt uit de competitie genomen. 

Artikel 18 Wedstrijdformulieren 

8. Bij fraude, op welke wijze dan ook, met wedstrijdformulieren, zal het team onmiddellijk uit de competitie worden genomen.  

Artikel 19 Digitale wedstrijdformulieren 

10. Bij fraude, op welke wijze dan ook, met ingezonden digitale wedstrijdformulieren, zal het team onmiddellijk uit de competitie worden genomen.  

Artikel 22 Sancties 

 (Dit betreft sancties welke niet in andere artikelen reeds zijn genoemd.)Dit betreft sancties welke niet in andere artikelen reeds zijn genoemd, en/of sancties welke aan-

vullend kunnen worden opgelegd. 
1. Een team dat 18 of meer strafpunten heeft kan uit de competitie genomen worden. Bij het bereiken van het totaal van 10 strafpunten zal elk lid van het betreffende 

team een waarschuwingsbrief ontvangen. 

2. Bij onsportief gedrag van het team of een van haar leden kan het bestuur een schorsing opleggen, aan het team of één of meer van haar leden, van minimaal 1 en 
maximaal 12 maanden. De schorsing kan gelden voor 1 of meerdere DONHN-evenementen. Bij het in strijd handelen met het reglement, fraude of onsportief ge-

drag, op wat voor wijze dan ook, kunnen sancties worden opgelegd aan het team en/of een of meer spelers. Mogelijke sancties zijn bijvoorbeeld strafpunten, schor-
sing of royement. 

 
Voorgestelde wijzigingen Toernooireglement 

Artikel 3 Deelname 

3. Voor de DONHN Ere/1e/2e divisie ranking is deelname mogelijk van Ere, 1e en 2e divisie spelers/speelsters en recreanten (senioren) van alle DONHN spe-
lers/speelsters en recreanten (senioren). 

8. Een overschrijving in de competitie naar een hogere divisie heeft ook indeling in hogere divisie bij de DONHN ranking tot gevolg. 
9. Een speler mag vrijwillig kiezen om tijdens de DONHN ranking hoger te spelen dan in de competitie. 

10. Een vrijwillige keuze om hoger te spelen is onomkeerbaar gedurende het seizoen. 
11. Bij vrijwillige keuze om hoger te spelen worden eerder behaalde punten in de andere ranking niet meegenomen. 

 
Voorgestelde wijzigingen Bekerreglement 

15. In de eerste ronde van het speelschema wordt het aantal plaatsen gehanteerd waarvan de macht van het getal 2 groter is dan het aantal ingeschreven plaatsen en 
zo dicht mogelijk wordt benaderd. Eveneens zullen zoveel teams vrijgeloot worden, dat in de tweede ronde geen vrijlotingen meer voorkomen. Het speelschema is 

zo opgebouwd, dat dit leidt tot één winnend team. 

15a. Op basis van het aantal inschrijvingen wordt er gekozen voor 15b of 15c. Hierbij wordt rekening gehouden met het minimaliseren van het aantal bye’s en de be-
schikbare speelweken. 

15b. Aan de hand van het aantal inschrijvingen wordt gestart met een sheet van 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 etc plaatsen. Het verschil tussen het aantal aanschrij-
vingen en het gekozen sheet wordt opgevuld met bye’s. Het speelschema is zo opgebouwd, dat dit leidt tot één winnend team. 

15c. In de eerste ronde worden alle teams tegen elkaar geloot. De teams welke in bekerronde 1 verliezen gaan naar de best-of-the-restronde. De teams welke in beker-

ronde 1 winnen gaan naar de winnaarsronde.  In bekerweek 2 zullen in zowel de winnaars- als de best-of-the-restronde een aantal teams een bye krijgen. Vanaf 
bekerronde 2 zal gespeeld worden volgens het knock-out systeem. Vanaf de bekerronde 2 is het speelschema zo opgebouwd, dat dit leidt tot één winnend team. 

 

 




