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Aanwezig: Agenda: Datum: 

Gerrit Wijnands     (voorzitter a.i.) 1.  Opening 12-04-2017 

Ferry van Veen      (penningmeester) 2.  Notulen ALV 30-03-2016 Aanvang: 

Wim Huka              (secretaris) 3.  Ingekomen stukken 20.00 uur 

Sandra de Winter (wedstrijdsecretaris) 4.  Jaarverslag bestuur 2015-2016 Locatie: 

Roland Scholten   (alg. bestuurslid) 5.  Financieel verslag LDV Leiden 

Petra Onderwater (op uitnodiging) PAUZE Onderwerp: 

Afwezig: 6.  Samenstelling DBBR bestuur/commissies DBBR-ALV 

Marjo Wijnands  (alg. bestuurslid)      Planning seizoen 2017/2018 Aantal leden: 

 7. Rondvraag 22 

 8. Sluiting 3 ouders van jeugdspelers 

 (zie presentielijst) 

 

Notulen algemene leden vergadering 2017 

1. Opening 

Met een woord van welkom opent de vz de vergadering. 

De vz. heeft 2 mededelingen vooraf: 

-uitleg dat Marjo afwezig is i.v.m een hernia 

-het verontrust Gerrit dat bestuursleden onderuit gehaald worden op social media 

 En dat er allerlei verhalen de ronde doen die niet kloppen. Speel open kaart en bel 

 Gerrit of mail naar voorzitter@dbbr.nl. Dit alles gebeurt op dit moment niet, dus zijn 

 Er geen klachten 

 

2. Notulen vorige ALV 2016 

De notulen worden goedgekeurd door de alv. 

 

3. Ingekomen stukken 

Via de officiële kanalen is er niets binnengekomen. 

Via een wattsapp van Vincent van der Leek een paar steekwoorden, Gerrit wil ze toch 

Behandelen en vraagt Vincent uitleg. 

- Functioneren Sandra de Winter. Vincent stelt haar functioneren ter discussie en had zich  
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kandidaat gesteld om haar functie over te nemen. Vincent meent dat Sandra niet snel genoeg 

is met het plaatsen van de ranking standen (dit is 1 keer voorgekomen), met de bekerloting 

en dat ze slecht bereikbaar is. 

Gerrit zegt dat ze het prima doet en dat haar functie niet vacant is. Sandra is in loondienst 

voor 16 uur per week en dat dat alleen ontbonden kan worden bij aantoonbaar slecht 

functioneren. 

Gerrit deelt mee dat Sandra bereikbaar is op werkdagen van 16.00 uur tot 17.30 uur en van 

19.00 uur tot 21.00 uur. 

- Shirts DBBR: de laco captain had toestemming gegeven om de shirts te dragen met open 

bollenstreek, dit is niet de bedoeling. 

De DBBR shirts mogen gedragen worden als je uitkomt voor de DBBR en niet met individuele 

rankings. 

- Puntentelling jeugd ranking: Volgend jaar gaat ook voor de jeugd de puntentelling van de NDB 

gelden. 

- Speelsysteem clod-ticket, waarom geen aparte poule voor de aspiranten en de meisjes: die zijn 

er op dit moment niet omdat er te weinig aspiranten en meisjes mee doen, misschien als dit 

in de toekomst meer wordt. 

- Baancontrole: Vincent had zich beschikbaar gesteld maar heeft niets meer gehoord van de 

bond. Gerrit legt uit dat ze te laat begonnen waren met keuren en dat er zo streng gekeurd 

werd dat 70 % van de banen werd afgekeurd. Er is toen gekozen om voor dit seizoen alleen de 

nieuwe locaties te keuren. 

- Gerrit deelt mee dat volgend jaar alleen ingekomen stukken behandeld worden die via de 

officiële wegen zijn binnen gekomen en dat de website het officiële kanaal is van de bond en 

niet facebook. 

4. Verslag van het bestuur en wedstrijdsecretariaat 2015-2016: 

Zie jaarverslag bestuur. 

 

5. Financieel verslag: 

Het financieel verslag is al uitgedeeld en voor de ALV is er gelegenheid om dit door te lezen. De 

penningmeester geeft hierop een toelichting. De begroting van 2017 laat een verlies zien van 

ongeveer €2.000 omdat het potje reserveringen nu leeg is door open bollenstreek. De contributie 

blijft voor het komend jaar €40.00.De ALV heeft geen vragen over het financieel verslag.                          

Tilly Vissers heeft de kascontrole gedaan en geen bijzonderheden aangetroffen. Ze vraagt de ALV 

om het financieel verslag goed te keuren. De ALV keurt het verslag goed. 

 

PAUZE 

 

6. Samenstelling dagelijks bestuur en commissieleden seizoen 2017-2018: 

Dagelijks bestuur: 

Voorzitter a.i. – Gerrit Wijnands  ( zittend) 
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Penningmeester- Ferry van Veen ( aftredend en herkiesbaar) 

Secretaris – Wim Huka  ( aftredend-niet herkiesbaar) 

Secretaris – Petra Onderwater  ( voordracht bestuur) 

 

Medebestuursleden: 

Wedstrijdsecretariaat/ bekercompetitie – Sandra de Winter 

Algemeen bestuurslid – Marjo Wijnands 

Algemeen bestuurslid – Roland Scholten 

 

Commissie: 

Jeugdcommissie – Arjan van der Meij/ Miranda Azier 

Teammanager dames – Riekie van Veen 

Teammanager heren – John van der Meij 

DBBR ranking – Cees van Beek 

Gesloten Bollenstreek – Sandra de Winter/Cees van Beek 

 

De vz. stelt Petra voor aan de ALV om als secretaris aan te treden, de ALV gaat hiermee akkoord . 

Edwin van Amerongen geeft aan dat een Vertrouwens Contact Persoon  er geen bestuurslid mag 

zijn. Gerrit gaat dit navragen bij de NDB en Kelly de Ridder geeft aan dat ze de cursus wil doen als 

de NDB er problemen mee heeft. 

 

Planning seizoen 2017- 2018: 

- Er komen 2 nieuwe toevoegingen aan het wedstrijd regelement m.i.v. seizoen 2017-2018 

• Tijdens de laatste 3 weken van de competitie mogen er geen invallers meer gebruikt 

worden. 

• Vanaf de laatste 16 in de bekerronde mogen er geen invallers meer gebruikt worden. 

- De teaminschrijving voor het nieuwe seizoen is gestart en loopt tot 29-07-2017. 

- Er gaat nog gesproken worden met de team managers van de jeugd of er 2 laco teams blijven. 

- Gesloten bollenstreek voor de jeugd telt in 2017 niet mee voor de ranking, in 2018 telt die wel 

mee. 

 

7. Rondvraag: 

- Mark Honsbeek vraagt of de loting van de beker voortaan altijd op dezelfde manier kan, live 

was erg leuk.   We gaan het proberen. 

- Timo van Zundert vraagt waarom er ook wedstrijden gespeeld worden in weken waarin een 

feestdag valt?     Vanwege de strakke planning van de NDB kunnen we niet anders. 

- Johan van Velzen vraagt waarom er een clod ticket bij gesloten bollenstreek wordt 

weggehaald als de winnaar van gesloten bollenstreek dezelfde persoon is als de winnaar van 

de ranking.    Dit wordt niet gedaan, je verdient het ticket op basis van het winnen van 
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gesloten bollenstreek, het ranking ticket wordt doorgeschoven naar de nummer 2 van de 

ranking. 

- Vincent van der Leek vraagt of een speler die halverwege het seizoen overstapt naar een 

ander team mag meespelen met de promotie/degradatie wedstrijden.    Ja. 

 

8.  Sluiting: 

Met een woord van dank voor ieders aanwezigheid en inbreng sluit de voorzitter de vergadering. 

 

 

  

http://www.dbbr.nl/
mailto:info@dbbr.nl

