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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 29 juni 2012 
 

Aanwezig bestuur: René Kleipoel (vz), Borg Jansen, Ingrid le Roux, Mike Schilder (a.i.), Bram de la Rie 

(notulist). 

Aanwezige leden: René Dogger, Michael de Pagter, Daisy van Leeuwen, René Rietbergen, Rob Radsma, 

Wesley Harms, Henny Zonneveld, Cor Smit, Boelie Reijneveld, Djordy Broersma.  (+ 2 machtigingen)  

Afbericht: Huub Savelberg. 

 

1. Opening: 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 

 

2. Mededelingen vanuit het bestuur: 
a. Tijdens de Gesloten DONHN is aan Wesley Harms de Joop van der Toorn trofee uitgereikt wegens 

uitmuntende prestaties, zowel nationaal als internationaal. Dit was een tijdelijke trofee. De voorzitter reikt 

de definitieve trofee uit aan Wesley. 

b. Het contract met Café de Swan, als thuislocatie voor de lacoteams, is met 2 seizoenen verlengd. 

 

3. Jaarverslagen: 

a. Vergadering keurt notulen goed. 

b. Er is over het algemeen een lichte stijgende lijn te zien in de opkomst bij de DONHN-Rankings. 

c. Geen bijzonderheden. 

d. Het seizoen werd beëindigd met een ledenaantal van 1384.  

e. Geen activiteiten. 

Djordy Broersma heeft zich bereid verklaard Jeugdzaken op zich te nemen. Hij gaat komend seizoen kijken 

wat er mogelijk is. Het bestuur is verheugd over zijn aanmelding. 

 

4. Verslag Kascontrolecommissie: 

a. De commissie heeft de bescheiden van de penningmeester gecontroleerd en geen bijzonderheden 

geconstateerd. 

b. Commissie verzoekt de vergadering decharge te verlenen aan de penningmeester. 

c. Vergadering verleent, onder dankzegging voor de werkzaamheden, decharge. 

 

5. Financieel verslag 2011/2012: 
a. Wesley Harms vraagt waarom er geen kosten zijn geweest voor Jeugdzaken. 

antwoord: Er hebben geen activiteiten plaatsgevonden. 

b. Cor Smit vindt € 1400,= voor de The Arrow wel veel geld. 

antwoord: Hoewel er steeds meer digitaal gaat is het bestuur verplicht om met de oproeping van voor de 

ALV alle leden te bereiken. Zekerheid hiervoor is door plaatsing van de oproeping alleen op de site niet 

gegeven. Vandaar dat The Arrow nog 1x per seizoen wordt uitgegeven. 

Deze wordt dan gecombineerd met de eindstanden van het afgelopen seizoen en de inschrijfformulieren voor 

het nieuwe seizoen. De kosten waren iets minder dan een euro per lid, incl. verzendkosten.  

c. Vergadering keurt het jaarverslag goed. 
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6. Verkiezing Kascontrolecommisie: 

a. Aftredend en statutair niet herkiesbaar: Rob Radsma en René Rietbergen. 

b. Huub Savelberg heeft zich per mail kandidaat gesteld. Uit de vergadering meld Wesley Harms zich aan. 

Ze worden gekozen voor 2 seizoenen. 

 

7. Verkiezing bestuur: 
a. Borg Jansen, Ingrid le Roux en Bram de la Rie zijn statutair aftredend en worden herkozen. 

b. Mike Schilder heeft dit seizoen al geruime tijd meegelopen met het bestuur. Hij wordt verkozen. 

 

8. Installeren bestuursleden: 
a. Bestuursleden worden geïnstalleerd. 

 

9. Pauze. 

a. Vergadering stelt voor deze over te slaan. 

 

10. Begroting 2012/2013: 
a1. Wesley Harms merkt op dat er geen inkomsten begroot zijn voor Jeugdzaken. 

antwoord: Omdat er nog geen concrete plannen zijn kunnen inkomsten niet begroot worden. 

Michael de Pagter verwijst naar het recente persbericht van de NDB waarin subsidie voor de jeugd 

beschikbaar komt. 

Zoals bij punt 3e is aangegeven zal Djordy Broersma zich het komende seizoen gaan inzetten voor 

Jeugdzaken. 

Bij activiteiten kan dan subsidie aangevraagd worden bij de NDB. 

a2. Wesley Harms zegt zijn hulp toe aan Jeugdzaken. 

a3. Michael de Pagter vindt 1500 leden op de begroting veel. 

antwoord: We zijn het seizoen begonnen met 1420 leden. De hoop is dat we volgend seizoen meer leden 

krijgen. 

a4. Boelie Reijneveld vraagt waarom het bedrag bij Competitie zo hoog is. 

antwoord: Dit komt omdat er overgegaan wordt tot aanschaf nieuwe stamkaarten apparatuur. 

a5. De vergadering stelt de begroting vast. 

b1. Het bestuur stelt voor de contributie seizoen 2012/2013 te houden op € 30,= per persoon. 

b2. Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 

11. Reglementen: 
Het bestuur stelt onderstaande reglementswijzigingen voor, welke allen worden aangenomen. 
Rood en doorgehaald zal vervallen. Groen en ondergestreepte wordt toegevoegd. 

 
Competitiereglement: Artikel 8 Dispensatiespelers 
7. Als een team verschijnt op een door de DONHN georganiseerde officiële wedstrijd met vier voor dat team geregistreerde spelers, is het niet 

toegestaan een dispensatiespeler in dit team mee te laten spelen. Een dispensatiespeler mag pas worden ingezet en bijgeschreven op het 
wedstrijdformulier wanneer blijkt dat de wedstrijd onmogelijk met 4 voor het team geregistreerde spelers kan worden uitgespeeld. 

10. In de laatste vier zes speelweken van de officiële competitie kunnen geen dispensatiespelers meer in een team worden opgesteld. 
 

Competitiereglement: Artikel 9 Ongerechtigde spelers 
4. Bij het in strijd handelen met de competitieregels zullen de wedstrijdpunten behaald in partijen waaraan de ongerechtigde speler heeft 

deelgenomen worden toegekend aan de tegenstander. 
 

Bekerreglement 

21. Indien een team niet verschijnt (met of zonder afbericht) op 1 van de vastgestelde wedstrijden dan gaat de tegenstander reglementair door 
naar de volgende ronde. Voor het niet opdagende verschijnende team vervallen de rechten op bekerreglement artikel 7 en 8. Tevens zullen 
teams die niet op komen dagen verschijnen bij een vastgestelde bekerwedstrijd zich het volgende jaar niet kunnen inschrijven voor de 
bekercompetitie indien het team voor 51% of meer van gelijke samenstelling is. 
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12. Ingekomen agendapunten en/of voorstellen van leden: 

a. Afschaffen van de vrijdag als speeldag (ingebracht door Henny Zonneveld). 

Stemming: Voor 5 leden, tegen 5 leden, 2 leden onthouden zich van stemming. 

Omdat de stemmen staken wordt het voorstel ingevolge artikel 17 punt 6 van de Statuten verworpen. 

b. De teams die de vrijdag als speeldag hebben, de verplichting op te leggen de wedstrijd te verplaatsen als 

zij tegen een tegenstander moeten, die vanwege internationale toernooien één of meerdere spelers moet 

missen. 

Stemming: Voor 4 leden, tegen 4 leden, 4 leden onthouden zich van stemming. 

Omdat de stemmen staken wordt het voorstel ingevolge artikel 17 punt 6 van de Statuten verworpen. 

 

13. Rondvraag: 
a. Cor Smit vraagt wat er waar is van de geruchten die rond gaan over de LACO-teams. 

antwoord: Het bestuur gaat niet in op geruchten. Er volgt nog een evaluatiegesprek, dit wachten wij af. 

b. Rob Radsma vraagt of het mogelijk is de site mobiel te lanceren. 

antwoord: Er gaat veel veranderen op de site in het nieuwe seizoen, de mogelijkheid voor een mobiele site 

wordt door het bestuur bekeken. 

c. Boelie Reijneveld vraagt waarom de The Arrow niet meer op de site staat. 

antwoord: Alles wat in The Arrow staat is op dat moment al op de site te vinden. Het heeft geen meerwaarde 

meer om The Arrow dan ook nog in zijn geheel te plaatsen. De link op de site zal worden verwijderd. 

d. Rob Radsma vraagt of voorstellen tot reglementswijzigingen eerder kunnen worden vermeld. 

antwoord: Het bestuur neemt dit mee en spreekt de intentie uit volgend seizoen tot eerdere publicatie te 

komen. 

e. Cor Smit vraagt of het teamspel gewijzigd gaat worden. 

antwoord: Teamspel wordt niet gewijzigd. Dit zou een reglementswijziging zijn. Voorstellen tot 

reglementswijzing moeten van te voren worden ingediend, zodat deze op de agenda kunnen worden 

opgenomen. Als hier ideeën over zijn kunnen deze voor de volgende ALV worden uitgedacht en ingediend.  

 

14. Sluiting: 
a. Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

 


