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Aanwezig: Agenda: Datum: 

Gerrit Wijnands     (voorzitter a.i. ) 1.  Opening 09-09-2020 

Ferry van Veen      (penningmeester) 2.  Notulen ALV 24-04-2019 Aanvang: 

Petra Hakker          (secretaris) 3.  Ingekomen stukken 20.00 uur 

Irma Koomen (wedstrijdsecretaris) 4.  Jaarverslag bestuur 2018-2019 Locatie:  

Tilly van Velzen ( alg. bestuurslid )                                          5.  Financieel verslag De Parade 

Afwezig:                                                                                          Pauze                                                                               Van der Weijdenlaan 2a 

Mark Honsbeek   ( bestuurslid) 6. Samenstelling DBBR bestuur/ commissies         Noordwijkerhout 

                                                                                                              Planning seizoen 2020/2021                                 Onderwerp: 

                                                                                                         7. Rondvraag                                                                  DBBR-ALV 

                                                                                                         8. Sluiting                                                                        Aantal leden: 

                                                                                                                                                                                                    12 

        

 

Notulen algemene leden vergadering 2020 

1. Opening 

Met een woord van welkom opent de voorzitter de vergadering. 

De ALV vindt nu pas plaats vanwege de genomen maatregelen van de regering voor het Corona 

virus, hierdoor kon de ALV in april niet doorgaan. 

Gerrit checkt of iedereen die zich heeft opgegeven ook aanwezig is. 

De voorzitter heeft 1 mededeling vooraf: 

-uitleg dat Mark afwezig is i.v.m. vakantie. 

 

2. Notulen vorige ALV 2018 

Er zijn geen vragen over de notulen van 2019. 

De notulen worden goedgekeurd door de alv. 

 

3. Ingekomen stukken 

- Peter van Es; Kan er een beker kampioenschap gespeeld worden op 1 dag door alleen 

eredivisieteams? Dit voor als de NDB besluit om ondanks Corona toch een landelijk beker 
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kampioenschap te organiseren.  Nee, dit gaan we gezien de situatie niet doen, verder zou het 

raar zijn om dit dan alleen voor de eredivisie te doen. 

- Miranda Hasenoot; is het mogelijk dat jullie eens kijken naar de regel voor 16 jaar om mee te 

mogen spelen in de senioren competitie. Er staat nu dat je bij aanvang van de competitie 16 

moet zijn, maar als je gedurende de competitie 16 wordt en je bij een team wil inschrijven 

kan dat toch ook? We gaan de regel aanpassen in het regelement. 

 

4. Verslag van het bestuur en wedstrijdsecretariaat 2019-2020: 

- Er zijn geen mededelingen of verslagen, dit omdat er weinig gebeurt is ivm Corona en de 

competitie afgebroken moest worden. 

- Wel wordt Marjo Wijnands bedankt voor haar inzet met een bloemetje door Gerrit. 

- Ook Sandra Wijnands wordt bedankt voor haar inzet met bloemen, een cadeaubon en het 

erelidmaatschap. 

 

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: 

We staan er op dit moment aardig voor. 

De begroting voor 2020 is niet realistisch omdat we niet weten hoe het jaar door Corona gaat 

verlopen. Op dit moment mag de competitie nog niet opgestart worden en we weten nog niet of 

dat in januari 2021 wel gaat gebeuren. 

Er zijn voor de DBBR veel onzekerheden, wel gaan we kijken of en hoeveel geld de leden 

terugkrijgen van hun contributie; dit is afhankelijk van de kosten die voor de DBBR gewoon 

doorlopen en of we een gedeelte van de bondsafdracht terug krijgen van de NDB. Wij gaan hier 

naar kijken in Januari als we meer duidelijkheid hebben van de NDB. 

Johan en Vincent hebben de kascontrole uitgevoerd en alles in orde bevonden. Er wordt door de 

kascommissie decharge verleend. 

De kascommissie voor komend jaar bestaat uit Evelien van Tol en Marlous Focke. 

 

PAUZE 

 

6. Samenstelling dagelijks bestuur en commissieleden seizoen 2019-2020: 

Dagelijks bestuur: 

Voorzitter a.i. – Gerrit Wijnands  ( aftredend en niet herkiesbaar) 

Penningmeester- Ferry van Veen ( zittend) 

Secretaris – Petra Onderwater  (zittend) 

 

Medebestuursleden: 

Wedstrijdsecretariaat/ bekercompetitie – Irma Koomen 
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Algemeen bestuurslid – Tilly van Velzen 

Bestuurslid pr zaken – Mark Honsbeek 

 

Commissie: 

Jeugdcommissie – Miranda Hasenoot 

Teammanager dames – Hellen Hofland 

Teammanager heren – John van der Meij 

DBBR ranking –  Tilly van Velzen en Angelique Boekkooi 

Gesloten Bollenstreek –Tilly van Velzen en Angelique Boekkooi 

 

Gerrit gaat nu echt met pensioen, hij blijft voor het bestuur wel beschikbaar voor advies. 

Voor Gerrit was door de verruwing binnen de sport en het krijgen van haatmails de maat vol en 

heeft grote invloed gehad op het stoppen met het voorzitterschap. 

Gerrit wordt bedankt voor zijn inzet met een bloemetje en een cadeaubon  om samen met Marjo 

wat leuks te gaan doen. 

Door het stoppen van Gerrit is er nu geen voorzitter voor de DBBR, het bestuur heeft besloten 

om deze taak gezamenlijk op zich te nemen. 

 

 

7.  Planning seizoen 2020- 2021: 

- De planning voor dit seizoen is 1 groot vraagteken door de Corona crisis. De eerste helft van 

de competitie zal sowieso geen doorgang vinden. Met wat geluk kunnen we in Januari starten 

met een halve competitie, maar ook dit is niet zeker gezien de ontwikkelingen. 

- De ranking prijzen 2019/2020 worden uitgereikt. Marlous Focke is 1e geworden bij de dames, 

Nick van der Linden is 1e geworden bij de heren. 

 

 

 

8. Rondvraag: 

-  Johan van Velzen: Het is eigenlijk competitie vervalsing als we maar een have competitie 

kunnen spelen, normaal speel je een wedstrijd uit en thuis en dat is met een halve competitie 

niet mogelijk. Je bent dus tegen sommige teams in het nadeel. Is het misschien mogelijk om 

poules op te splitsen in kleinere poules zodat er wel uit en thuis gespeeld kan worden? 

Antwoord van Gerrit: We gaan geen poules opsplitsen. Wat voor het ene team geldt , doet 

dat voor de andere teams ook, je speelt of uit of thuis, dat is voor alle teams hetzelfde en dus 

is er geen competitie vervalsing. 

Zodra we met de competitie kunnen beginnen doen we dat, alles staat gereed om te kunnen 

starten. 
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- Marie van der Zalm: Is het dan misschien mogelijk om 2 keer per week te gaan darten zodat 

we toch een hele competitie kunnen doen? 

Antwoord van Gerrit: Dit gaan we ook niet doen, er staat een halve competitie klaar om te 

starten, er zijn nog veel te veel onzekerheden. 

- Evelien van Tol: Hellen is een topmanager. De dames en heren die LaCo darten trainen bij de 

Zijl. Is het mogelijk om hier een bijdrage voor te krijgen? 

Antwoord van Gerrit: Daar moet de penningmeester en de rest van het bestuur even naar 

kijken in de normale bestuursvergadering. Daar nemen we nu geen beslissing over. 

- Sandra Wijnands: Bedankt voor de cadeaus. Verder bedankt ons hele gezin de DBBR voor wat 

ze gedaan hebben voor Eline, dit zullen wij nooit meer vergeten en zullen hier ons leven lang 

dankbaar voor zijn. 

 

     9.  Sluiting van de vergadering 

        Met een woord van dank voor ieders aanwezigheid en inbreng sluit de ex-voorzitter  

        de vergadering  om 21.45 uur 
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