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Aanwezig: Agenda: Datum: 

Gerrit Wijnands     (voorzitter ) 1.  Opening 04-04-2018 

Ferry van Veen      (penningmeester) 2.  Notulen ALV 04-04-2018  Aanvang: 

Petra Hakker          (secretaris) 3.  Ingekomen stukken 20.00 uur 

Sandra de Winter (wedstrijdsecretaris) 4.  Jaarverslag bestuur 2017-2018 Locatie: 

Roland Scholten   (alg. bestuurslid) 5.  Financieel verslag KDV Katwijk 

Mark Honsbeek   ( Bestuurslid pr)  PAUZE Onderwerp: 

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

Marjo Wijnands  (alg. bestuurslid)      Planning seizoen 2018/2019 Aantal leden: 

 7. Rondvraag 38 

 8. Sluiting  

 

Notulen algemene leden vergadering 2018 

1. Opening 
Met een woord van welkom opent de vz de vergadering. 
De VZ heeft 3 mededelingen vooraf: 
-uitleg dat Marjo afwezig is i.v.m. rugklachten 
-nog steeds gaan er allerlei verhalen rond  op social media 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. 
-Er is in Leiden een wilde bond opgericht, deze valt niet onder de vleugels van de DBBR of de 
NDB. 
 

2. Notulen vorige ALV 2017 

Wim Filemon heeft een vraag over de uren van Sandra de Winter, De uren van Sandra zijn 
teruggebracht van 20 naar 16 uren en dat is aangepast in de jaarrekening. 
De notulen worden goedgekeurd door de alv. 
 

3. Ingekomen stukken 

Rudolf van Hulzen: Wat zijn de regels voor een team met een jeugdspeler? Op onze locatie is een 
speler van jonger dan 18 niet toegestaan na 22.00 uur. 
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Spelers die per 1 september nog geen 16 zijn worden niet meer toegelaten in de reguliere 
competitie, dit geldt niet voor jeugdspelers die reeds competitie spelen. De captain van het 
bezoekende team met daarin een jeugdspeler dient vooraf contact op te nemen met de locatie of 
het geoorloofd is dat de jeugdspeler de hele avond aanwezig is. 
 
Arie van Iterson: Waar gaat de Laco komend seizoen gegooid worden, het team wil in de LDV 
blijven. 
De locatie voor de Laco wordt bepaald door het bestuur, hier gaat nog over gesproken worden in 
een bestuursvergadering. Wel zeker is dat het niet meer in de LDV zal zijn. 
 
Vincent van der Leek: De banen zijn nog steeds niet allemaal gekeurd en er ontbreken stickers. 
Vincent biedt zich aan de banen te gaan keuren. 
Vincent doet de keuring al, een nieuwe planning voor het banen keuren komt voor het nieuwe 
seizoen. 
 
Jan Kranendonk, John Borst, Danny v.d. Plas en Ben Blokhuizen: Willen in de diverse divisies in de 
reguliere competitie graag speltypes veranderd zien of in overleg met de tegenstander keuze 
vrijheid hebben van speltypes. 
Er wordt in de reguliere competitie niets veranderd aan de speltypes, ook geen vrije keuze 
mogelijkheid. Alle huidige speltypes in alle divisies blijven ongewijzigd. 
 
LDB: Wat vind de DBBR van de bestuurscrisis bij de NDB, wat is de oorzaak daarvan en waarom 
gaan er geen bestuursleden naar de (BLAV). 
Wat er bij de NDB gebeurt interesseert ons niet zo veel, wij volgen het van een afstand, er wordt 
door de NDB slecht gecommuniceerd naar ons toe, we krijgen wat dingen binnen via de mail. Wij 
wachten af wat daar gaat gebeuren, als de noodzaak daar is zullen wij naar een vergadering 
gaan. Het enige dat wij weten is dat er een heel nieuw bestuur gaat komen. 
 
LDB: Kan de voorzitter of penningmeester ons uitleggen waarom de DBBR er financieel slecht 
voor staat. Is dit alleen door open bollenstreek. Er was bijvoorbeeld geen geld beschikbaar voor 
prijzen voor de jeugd. 
Er is overleg geweest met de jeugd commissie dat het inleggeld te besteden is voor prijzen, deze 
zijn daar mee akkoord gegaan. Er zijn bekers naar de jeugd gegaan en dartshop leiden heeft voor 
170€ prijzen geleverd. 
De financiële uitleg wordt later gegeven door de penningmeester. 
 
LDB: waarom heeft niet elke poule in teambeheer de zelfde invoermogelijkheid. Hierover zijn per 
email vragen gesteld aan het wedstrijdsecretariaat, antwoord hebben we nooit gekregen. 
Dit is voor ons nieuw, wij waren hiervan niet op de hoogte. Volgend seizoen zal alles kloppen. 
Sandra heeft verzuimd op deze mail antwoord te geven of dit uit te zoeken. 
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LDB: Spelers van een aantal teams hebben nog steeds geen spelerspassen ondanks toezeggingen 
van het wedstrijdsecretariaat. Het seizoen is bijna om. 
Als wij spelers passen willen uitdraaien gooit het programma de hele database eruit. Teambeheer 
is hier mee bezig, net als met de wet op de privacy. Er wordt over problemen met passen nooit 
gebeld naar Gerrit, dit was wel de afspraak als er problemen zijn. De spelerspassen staan wel 
digitaal in teambeheer. 
 
LDB: Wordt er actief gezocht naar een nieuwe voorzitter aangezien de huidige voorzitter nog 
steeds a.i. is. 
We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter er is niemand die dit wil doen, we hebben 
voorzitters gehad die maar heel kort aanbleven, daar hebben we niets aan. Er komt een vacature 
op de website van de DBBR. 
 
LDB: Het DBBR bestuur heeft besloten dat de LDV niet meer het bondsgebouw zal zijn van de 
DBBR. Dit seizoen wordt de Laco competitie er nog wel gegooid. Blijft het bestuur bij het besluit 
dat er voor volgend seizoen een nieuwe locatie wordt gezocht voor de Laco en hebben de spelers 
hierin ook een stem. 
Het bestuur wil niet dat er volgend seizoen nog Laco gedart wordt bij de LDV ( het bondsgebouw 
van de LDB). Dit gaan we niet in stemming brengen. Wij als DBBR zien de LDB als concurrent. De 
DBBR bepaalt waar de Laco gegooid wordt, de spelers hebben hierin geen zeggenschap. De 
nieuwe locatie zal besproken worden met de managers, het bestuur  neemt hierover een 
beslissing in een reguliere vergadering. 
 
LDB: De competitie is voor een groot deel geautomatiseerd door teambeheer, wat zijn nu nog de 
werkzaamheden van het wedstrijdsecretariaat, vooral omdat de bereikbaarheid op de 
afgesproken tijden en de beantwoording van de mails te wensen overlaat. 
Sandra voelt zich persoonlijk aangevallen en wil haar ontslag indienen.  Na beraad van het 
bestuur geeft Sandra toe dat ze steken heeft laten vallen. Ze belooft beterschap voor de 
bereikbaarheid en het mail verkeer. 
Het wedstrijdsecretariaat beslaat veel meer dan alleen de competitie. Ook de dingen die bij 
teambeheer fout gaan worden door Sandra opgelost. Gerrit vraagt de leden zich bij hem te 
melden als er klachten zijn. 
Het aantal uren van het wedstrijdsecretariaat is al terug gebracht naar 16 uur. 
 
LDB: Veel andere bonden werken met meerdere competitieleiders, die het eerste aanspreekpunt 
zijn voor de spelers. Naar onze mening zou dit de communicatie tussen bond en spelers te goede 
komen. 
Wij gaan niet werken met competitie leiders. Wij willen dit graag bij 1 persoon houden, daarvoor 
hebben we een wedstrijd secretariaat, Sandra is het aanspreekpunt voor alle spelers. 
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LDB: Kan de voorzitter uitleggen waarom de enige betaalde kracht ook al jaren een 
bestuursfunctie heeft. Dit is zeer ongebruikelijk, wat staat hierover in de statuten. 
Het functioneren van Sandra wordt binnen de vergaderingen gewoon besproken. Je kan de 
wedstrijdleiding niet buiten het bestuur houden omdat die van alles op de hoogte moet zijn. 
 
LDB: Wat zijn de toekomst plannen wat betreft de jeugd, er moet aandacht besteed worden aan 
het werven van nieuwe jeugdspelers. 
Miranda doet trainingsavonden uit naam van de DBBR en werft zo nieuwe jeugdspelers. Veel 
jeugd wordt door de dartshop doorverwezen naar de trainingsavonden en de dbbr. 
 
 

PAUZE 
 

4. Verslag van het bestuur en wedstrijdsecretariaat 2016-2017: 

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.  Het verlies heeft te maken met open bollenstreek 
die ons heel veel heeft gekost. Ook is er een naheffing gekomen van de NDB. Verder is er een 
uitje geweest voor het bestuur en de vrijwilligers samen met hun partner en zijn er hogere kosten 
door de grotere poules in de Laco. 
 We zijn flink ingeteerd op het eigen vermogen en er zijn zorgen over volgend jaar. Niet duidelijk 
is hoeveel leden de nieuwe bond ons gaat kosten, we houden rekening met het slechtste 
scenario. 
Het bestuur komt met het voorstel om de contributie met € 5,00 te verhogen, als we als bond in 
de problemen komen is het dagelijks bestuur hoofdelijk aansprakelijk voor de verliezen. Ook zijn 
alle kosten hoger geworden. Wel is er inmiddels een nieuw initiatief om geld te genereren, de 
vrienden van de DBBR. 
 
De alv stemt in met een verhoging van de contributie met € 5,00 voor het nieuwe seizoen. 
32 voor, 5 tegen en 2 onthoudingen. 
 
Met deze verhoging komt de geraamde winst op ± € 4.000,00 zodat we weer een buffer kunnen 
creëren en zijn we weer financieel gezond. 
 
De kascontrole is gedaan door Tilly en heeft de boeken goedgekeurd. 
Volgend jaar zijn de vrijwilligers voor de kascontrole: Tilly, Sabrina, Miranda en Vincent. 
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6. Samenstelling dagelijks bestuur en commissieleden seizoen 2017-2018: 

Dagelijks bestuur: 

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

Medebestuursleden: 

Wedstrijdsecretariaat/ bekercompetitie – Sandra de Winter 
Algemeen bestuurslid – Marjo Wijnands 
Algemeen bestuurslid – Roland Scholten (aftredend en niet herkiesbaar) 
Bestuurslid pr zaken – Mark Honsbeek 
 

Commissie: 

Jeugdcommissie – Miranda Azier 
Teammanager dames – Riekie van Veen 
Teammanager heren – John van der Meij 
DBBR ranking –  Tilly Vissers en Angelique Boekkooi 
Gesloten Bollenstreek – Sandra de Winter/ Tilly Visser en Angelique Boekkooi 
 
PAUZE 
 

Planning seizoen 2018- 2019: 

- De inschrijving voor het nieuwe seizoen gaat 15 mei van start. 

- Laco teams van de dames, heren en nog 1 team van de jeugd. 

- Jeugd mag in de reguliere competitie meespelen vanaf 16 jaar, hier is geen dispensatie 
mogelijk. ( jeugdspelers die reeds competitie spelen en jonger zijn dan 16 jaar zijn uitgesloten 
van deze regel). 

- Het beker regelement is uitgewerkt door Ferry en staat op de site. 

- Het spelformat voor de competitie is voor 5 jaar vastgelegd, dit is 2 jaar geleden gebeurd 
(2016). 

- De ranking wordt gedaan door Tilly en Angelique, het ranking regelement komt op de 
website. 

- We gaan starten met de vrienden van de DBBR. Ook dit staat op de website. 

- Mark vraagt voor DBBR tv toestemming aan de captains en de locatie vooraf om te mogen 
filmen. 
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7. Rondvraag: 

-  Iemie: Hoe gaat de DBBR zich houden aan het nieuwe privacy regelement? 
Wij moeten toestemming van de persoon krijgen om iets te publiceren. Adressen vermelden is 
niet meer toegestaan, naam, geboortedatum en mailadres is in principe genoeg. Misschien is 
het mogelijk om bij teambeheer een vinkje te zetten voor toestemming van de leden. 

- Wim: Wij hebben de LDB niet opgericht om de DBBR dwars te zitten, maar omdat we weer 
klein wilden beginnen. 
Zowel de LDB als de DBBR  willen graag samen door 1 deur kunnen. 
 

- Peter: Bij sommige poules kunnen de teams alleen 1-0 invullen bij winst, terwijl andere teams 
de wedstrijd uitslag in moeten vullen( 3-1), dit geeft dus een vertekend beeld in de 
individuele uitslagen van de gewonnen legs. 
Dit was ons niet opgevallen, we gaan er naar kijken en eventueel aanpassen. 
 

- Timo: Is er iets te veranderen aan de speelweken voor de bekercompetitie? Hoe ga je om met 
spelen in de week van Pasen en op koningsdag? 
Wij moeten ons houden aan de regels van de NDB en moeten voor eind mei met alles klaar 
zijn. Er zou gekeken kunnen worden naar een week ervoor of erna spelen, komen teams er 
niet uit dan Gerrit bellen. Ook is het een optie om alle teams op de woensdag voor 
koningsdag te laten spelen. 
Het verzetten van wedstrijden een paar weken later mag alleen bij een zeer gegronde reden, 
dit ligt aan de situatie en Sandra is degene die bepaald of het mag. 
 

8.  Sluiting: 

Met een woord van dank voor ieders aanwezigheid en inbreng sluit de voorzitter de vergadering 
om 22.30 uur. 
 
 
  


