Aanwezig:

Agenda:

Datum:

Gerrit Wijnands

(voorzi er a.i. )

1. Opening

24-04-2019

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 2018-2019

Loca e:

Mark Honsbeek

5. Financieel verslag

Café ’t Veen

Afwezig:

Pauze

Lageweg 16

Marjo Wijnands

6. Samenstelling DBBR bestuur/ commissies

Roelofarendsveen

( bestuurslid pr)

Planning seizoen 2019/2020

Onderwerp:

7. Rondvraag

DBBR-ALV

8. Slui ng

Aantal leden:
21

Notulen algemene leden vergadering 2019
1. Opening
Met een woord van welkom opent de voorzi er de vergadering.
De voorzi er hee 1 mededeling vooraf:
-uitleg dat Marjo afwezig is i.v.m. rugklachten
2. Notulen vorige ALV 2018
Er zijn geen vragen over de notulen van 2018.
De notulen worden goedgekeurd door de alv.
3. Ingekomen stukken
-

Vincent van der Leek: Betre een vraag over het uitstellen of verplaatsen van een wedstrijd.
Vincent wil graag rechten en plichten in het wedstrijd regelement over het meewerken aan
het verze en van een wedstrijd. De voorzi er antwoord dat dat onderling geregeld moet
worden en dat een tegenstander niet verplicht kan worden om een wedstrijd te verze en als
het eigen team niet voldoende spelers hee .

Website: www.dbbr.nl – Emailadres: info@dbbr.nl – Telefoon: 06-21837647 – Bank: NL75RABO0346987008

-

AT Darts: Betre een verzoek tot aanpassing van de ranking. De voorzi er antwoord dat dat

-

jdens de volgende bestuursvergadering besproken zal worden.
Ferry van Veen: Betre een vraag over aanpassing van de bekerwedstrijden. Nu blijkt dat
teams uit lagere divisies niet meedoen omdat ze tegen hogere divisies toch kansloos zijn. Is er
een mogelijkheid om dit aan te passen? De voorzi er antwoord dat er later in de vergadering
op terug gekomen wordt.

4. Verslag van het bestuur en wedstrijdsecretariaat 2018-2019:
Het verslag van het wedstrijd secretariaat is op te vragen bij Sandra.
We hebben op dit moment 1241 heren; 94 dames; 9 jongens en 2 meisjes die lid zijn van de
DBBR.
Mark gaat de pr voor de DBBR doen en gaat ﬁlmpjes maken van de bekerlo ng.
Het secretariaat is na een onderbreking weer terug bij Petra.
5. Financieel verslag:
Het ﬁnancieel verslag is al uitgedeeld en voor de ALV is er gelegenheid om dit door te lezen. De
penningmeester gee hierop een toelich ng
We gaan een nieuwe contribu e verhoging zo lang mogelijk uitstellen.
De begro ng is veilig opgesteld, waarschijnlijk valt de winst verwach ng hoger uit.
Er gaan geruchten dat de afdracht per lid aan de NDB omhoog gaat, mocht dat zo zijn dan moeten
wij daarin mee omhoog.
Tilly en Johan hebben de kascontrole uitgevoerd en alles in orde bevonden. Er wordt door de
kascommissie decharge verleend.
De kascommissie voor komend jaar bestaat uit Johan van Velzen en Vincent van der Leek.
De jaarrekening wordt getekend door Tilly en de voorzi er.
PAUZE
Verslag van het wedstrijdesecretariaat:
Kampioen eredivisie: Ramses Sjaﬃes.
Kampioen 1e divisie: De Hunters.
Kampioen 2e divisie: Yellow Bulls.
Kampioen 3e divisie: Pijltje erin.
Kampioen 4e divisie: IDT 180%.
De beker is gewonnen door: Dartshop Leiden.
De Ranking is gewonnen door: John Zandbergen, Sabrina en Lars Plaisier.
Gesloten bollenstreek is gewonnen door Rilana Eradis en Ferry van Veen.
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6. Samenstelling dagelijks bestuur en commissieleden seizoen 2018-2019:

Dagelijks bestuur:
Voorzi er a.i. – Gerrit Wijnands ( zi end)
Penningmeester- Ferry van Veen ( a redend en herkiesbaar)
Secretaris – Petra Onderwater (zi end)

Medebestuursleden:
Wedstrijdsecretariaat/ bekercompe e – Sandra de Winter
Algemeen bestuurslid – Marjo Wijnands
Bestuurslid pr zaken – Mark Honsbeek

Commissie:
Jeugdcommissie – Miranda Azier en Kizzy
Teammanager dames – Riekie van Veen
Teammanager heren – John van der Meij
DBBR ranking – Tilly Vissers en Angelique Boekkooi
Gesloten Bollenstreek –Tilly Visser en Angelique Boekkooi

7. Planning seizoen 2019- 2020:

- De inschrijving voor het nieuwe seizoen gaat 15 mei van start.
- Laco teams van de dames, heren en nog 1 team van de jeugd. We hopen op een betere poule
indeling voor komend seizoen.

- De beker indeling wordt aangepast:
De ere; 1e en 2e divisie spelen in de A- beker
De 3e en 4e divisie spelen in de B- beker.
Deze 2 beker rondes worden nooit samen gevoegd, er zijn dus 2 beker ﬁnales.
De 3e en 4e divisie mogen wel vrijwillig meedoen in de A- beker.
Deelname voor een team aan de bekerronde blij vrijwillig.

- Het spelformat voor de compe e is voor 5 jaar vastgelegd, dit is 3 jaar geleden gebeurd
(2016).

- De ranking wordt gedaan door Tilly en Angelique. De aanpassing die ze aan het bestuur
gevraagd hadden over het speltype, is door het bestuur goedgekeurd en zal aangepast worden
op de site.

- Mark gaat de pr voor de DBBR uitbreiden met ﬁlmpjes van de bekerlo ngen, speciale items en
interviews. 2 of 3 keer per jaar komt er een bijzonder item van een team.
Verder gaat er toch wat meer aandacht komen voor de super legue op de website.
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Er wordt gevraagd om medewerking van de teams en spelers om zelf items door te sturen
naar Mark.

8. Rondvraag:

-

Dennis: De overgang van Koen naar een ander team is overgeschreven maar weer terug
gedraaid door Gerrit. Waarom is hier geen contact over geweest?
Antwoord van Gerrit: Gerrit weet niet waarom dat niet is gebeurd en excuseert zich hiervoor.
Het feit was dat Koen al een wedstrijd had gespeeld en het bestuur had besloten hem niet
over te schrijven naar een ander team. De regels zijn hier heel duidelijk in. Sandra had iets te
impulsief gehandeld door hem over te schrijven. De voorzi er is bevoegd om in te grijpen als
een ander bestuurslid een fout maakt.

9. Slui ng van de vergadering
Met een woord van dank voor ieders aanwezigheid en inbreng sluit de voorzi er de vergadering om
21.00 uur.
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