
1 
 

ALV 5-9-2021 

 
Beste mensen, 
 
Traditiegetrouw beginnen we de ALV met een korte terugblik naar vorig seizoen en vooruitblik naar 
het volgende. 
 
Terugblik 
 
Over afgelopen seizoen kan ik heel kort zijn: dat was er niet. De laatste officiële wedstrijd is alweer 
van maart 2020. Zo’n anderhalf jaar geleden. Zou iemand mij toen hebben verteld dat wij tot 
september 2021 niet konden gooien, had ik hem waarschijnlijk voor gek verklaard. Maar het is de 
bizarre werkelijkheid waarin wij leven. 

Ga ik voorbij aan het gebrek aan wedstrijden en toernooien, dan kijk ik toch met een zeker 
positivisme op het afgelopen jaar terug. 

- Ik ben trots op hoe wij als sociale vereniging bleven functioneren. Veel spelers hielden 
onderling contact, teams bleven bestaan en schreven zich gelukkig ook voor komend seizoen 
in. Daarover meer via Martin. 
 

- Verder ben ik ongelooflijk blij dat veel speellocaties de corona-crisis hebben overleefd. Voor 
de kroegeigenaren en uitbaters, maar zeker ook voor ons. Daardoor hebben onze darters ook 
komend seizoen een thuis. Want: zonder horeca geen darts. 
 

- Daarnaast ben ik dankbaar voor het begrip dat wij als bestuur gedurende de corona-periode 
van jullie hebben mogen ervaren. Ondanks dat wij soms lastige beslissingen moesten nemen; 
 

- Tot slot ben ik trots op mijn collega bestuursleden. Op hoe wij zijn blijven functioneren - met 
zoommeetings en wat al niet meer - maar ook op wat wij bereikt hebben. Zo denk ik dat 
maar zeer weinig verenigingen tot terugbetaling van contributie konden overgaan. 

 
Vooruitblik 

Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het ziet ernaar uit dat we binnenkort EINDELIJK weer van start 
kunnen gaan. Hoe het seizoen gaat verlopen is natuurlijk moeilijk te zeggen. Wel duidelijk: 

1. De horeca blijft voorlopig gesloten tussen 00.00 en 06.00 uur. 
 

2. Vanwege de vervroegde sluitingstijd laten wij – zolang die maatregel geldt - de 
wedstrijden een half uur eerder beginnen. Wij gaan ervan uit dat daardoor alle 
wedstrijden voor sluitingstijd klaar zijn. Dit vraagt wel om discipline van ons allen. 
Denk aan op tijd starten, geen rookpauzes als je moet darten of schrijven etc. 
 

3. Verder geldt binnen in de horeca nog steeds de 1,5 meter-regel. Alleen actieve 
darters (gooien/schrijven) mogen korte tijd binnen 1,5 m. Andere teamleden (en 
derden) op  1,5 meter. 
 

4. Mondkapjes? Die zijn binnen niet verplicht, maar wel geadviseerd (schrijver) 
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Wat krijgen we dit jaar? Wordt het ‘Testen voor toegang’? Komt er een QR-code controle? Ik heb dit 
afgelopen zomer in Frankrijk meegemaakt en er wordt ook in Den Haag serieus over nagedacht. Of 
gaan we de andere kant op en gaat alles open? Feit: men weet het niet, dus wij ook niet. We zullen 
het nieuws allemaal scherp blijven volgen. 

Beslissingen die wij genomen hebben: 

- We gaan een winter-  en bekercompetitie starten; 
- we slaan een jaartje Brabantcup over (later meer); 
- vanwege de coronaproblematiek worden er door ons voorlopig GEEN grote toernooien 

georganiseerd, noch wordt DBZP toernooiencyclus gestart. Dit kan komend seizoen 
veranderen, afhankelijk van de corona ontwikkelingen.  
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ANDERE PUNTEN VAN MIJN HAND: 
 
 
7. Verslag Tuchtcommissie en samenstelling & vacatures 2020/2021 

 Geen verslag. 
 Huidige tuchtcommissie heeft afgelopen jaar niet in actie hoeven komen (logisch) 
 Inmiddels einde aan zittingstermijn van de huidige leden. We zullen als bestuur op zoek gaan 

naar nieuwe commissieleden. Gegadigden? 
 
 
8. Verslag Controlecommissie en samenstelling & vacatures 2020/2021 
 
 De CC bestaat uit: 

Björn Meijer (voorzitter) 
Daniël de Pater 
Percy Vinke en 
Remy Dekker 

 (bestuursleden als aanvulling) 
 Vorig jaar enkele baankeuringen, in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tot nu toe ontvingen 

wij dit seizoen verzoeken voor baankeuring vanuit 7 locaties. Afgelopen week zijn daar al een 
aantal van gekeurd. 

 Wij blijven op zoek naar nieuwe leden. Gegadigden? 
 
 
12. Brabantcup 
 
Zoals in de inleiding aangegeven gaan we komend jaar als vereniging NIET deelnemen aan de 
Brabantcup. We slaan een jaartje over. Dit was voor ons een erg lastig besluit. Het is een gevoelig 
onderwerp en we waren net goed bezig (met een nieuwe selectie / mooie shirts / nieuwe locatie) 

 
Hiertoe hebben wij toch moeten besluiten en wel op grond van de volgende 3 redenen. 
 

1) Corona 
Met name het afstandhouden voor de niet-actieve spelers lijkt een uitdaging. We hebben 
twijfel of dat nu al kan. Zolang wij nog geen ervaring hebben opgedaan met onze eigen 
(winter)competitie, zien wij liever af van deelname aan grote toernooien of evenementen 
met veel deelnemers. 
 

2) Selectie en staf 
De SDOB organiseert de Brabantcup. Zij gaf pas laat aan dat er komend seizoen toch een 
Brabantcup zou plaatsvinden. Vanuit het bestuur is tussentijds enkele malen navraag gedaan, 
maar lange tijd bleef het bij de SDOB stil. Pas kort voor de zomer kwam groen licht - en dan 
zelfs nog onder voorbehoud. Dat moment gaf ons helaas geen reële mogelijkheid om een 
nieuw team te (laten) selecteren. Dat is zelfs nog steeds lastig, in verband met de huidige 
corona-regels. Het alternatief was doorgaan met het ooit geselecteerde team. Wij zien dat 
echter niet zitten. De huidige selectie is medio 2019 samengesteld, inmiddels 2 jaar geleden. 
Voor seizoen 2020/2021 zagen wij kans nog wel doorgaan met dat selectieteam, mede 
omdat selecteren ook toen niet mogelijk was, maar op dat moment lagen de wedstrijden nog 
maar een paar maanden stil. Inmiddels zijn we 2 jaar verder. In onze optiek is dat te lang om 
zonder nieuwe kwalificaties door te gaan. 
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3) Financiën 
De laatste, maar zeker niet minst belangrijke reden. Zoals jullie allemaal hebben kunnen zien 
is vorig jaar fors ingeteerd op ons vermogen. We hadden uitgaven, maar geen inkomsten. Dit 
dwingt ons nu terughoudend te zijn met dure initiatieven. We zullen weer een reserve 
moeten opbouwen om onze vereniging gezond te houden. Ter info: deelname aan de 
Brabantcup kost jaarlijks circa 25% totale begroting. Door 1 jaar niet mee te doen – en ook 
geen toernooiencyclus te organiseren - besparen wij volgens berekening voldoende om de 
voor onze vereniging benodigde buffer te creëren. 

 
Op basis van al deze redenen is besloten een jaartje BBC over te slaan. Wij willen dus wel degelijk 
door met de Brabantcup – en gaan dat ook (!) - maar pas in seizoen 2021-2022. Wat wij komend 
seizoen wel gaan doen: 

- De organisatie voor deelname aan de Brabantcup 2021-2022 inrichten (technische staf); 
- Kwalificaties op gang brengen (selectiewedstrijden of - dagen); 

 
De speellocatie voor seizoen 2022-2023 zal wat ons betreft overigens De Admiraal blijven. Mede 
omdat zij ons gesponsord heeft voor seizoen 2019-2020, maar dat seizoen halverwege door corona is 
gestaakt. 
 
 
 


