
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
01. Opening 

Richard heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering. Hij vraagt een minuut stilte, 

ter nagedachtenis aan de leden, familieleden en vrienden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 

Verder verzoekt hij de aanwezigen die de presentielijst nog niet hebben ingevuld, dat alsnog te doen. 

 

02. Mededelingen 

Richard begint met enkele mededelingen, alvorens de agenda wordt vastgesteld. 

Bestuur 

 

Terugblik 
 
Het begint traditie te worden om bij iedere ALV te starten met een terugblik. En ook dit jaar denk ik dat 
we kunnen terugkijken op een mooi seizoen. 
 

 Veel terechte kampioenen 
Zo gaat Can’t be stopped eindelijk de eredivisie in. In 4 jaar tijd zijn zij doorgestoomd vanaf de 4

e
 

divisie. Da’s toch knap. 
 

 Brabantcup 
Er is 2 jaar geleden een koerswijziging ingezet, waarop het afgelopen is doorgepakt. Onder leiding 
van de technische staf (Herman Spekkers en Daniël de Pater) zijn kwalificatierondes georgani-
seerd. Vandaag zal het selectieteam voor komend seizoen worden gepresenteerd. Ik heb de in-
druk dat we goed bezig zijn, al moet iedereen nog een beetje wennen aan de nieuwe weg. 
 
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Chantal Herfkens en café de Blauwe Lantaarn, voor 
hun gastvrijheid en inzet ten aanzien van het Brabantcupteam de afgelopen jaren. 
 

 Paradarten / rolstoeldarten 
Op initiatief van Marcel van Kleef is begin 2019 de eerste baan voor rolstoeldarten binnen de 
DBZP werkelijkheid geworden. Dat vinden wij een hele mooie ontwikkeling en we zijn De Kroon 
dankbaar dat zij dit mogelijk heeft gemaakt. 
 

Vooruitblik 

Volgend jaar gaan we de ingeslagen weg van professionalisering voortzetten. Een paar highlights: 
 
 Teambeheer 

We gaan komend seizoen werken met nieuwe software voor de competitie. Na afloop van de ALV 
zal Martin een demo geven. Want er veranderen wel een aantal zaken. 
 

Conceptverslag Algemene 
Ledenvergadering 

  

Datum 15 juni 2019 
 

Kenmerk 190615 CV 
 

Locatie Partycentrum  
De Admiraal 
 

Aanwezig Bestuur: 
Richard van Slooten (Vz) 
Peter Loos (Pm) 
Martin Prins (WSec) 
Peter Raven (Sec) 
Leden: 
Zie presentielijst 
(zie bijlage 1) 

  



 

 

 Reglementswijziging 
Voor komend seizoen wordt het competitiereglement van een update voorzien. Daarin o.a. 

o nieuwe werkwijze rond inschrijving en mutaties (ivm Teambeheer) 
o en nieuw: de mogelijke inzet van 2 reservespelers 

 

 Nieuwe DBZP site 
o Dank aan Edmondo Tardio.  

 Nam het webbeheer over van Sander Zwiers en de hosting van Amtex 
o Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Sander Zwiers, voor zijn inzet voor de websi-

te de afgelopen jaren, maar zeker ook voor de wijze waarop de overdracht van taken naar 
Edmondo is verlopen. 

  

Vaststelling agenda 

 

De toelichting op agendapunt 6, vervalt. Hierop wordt bij dat agendapunt teruggekomen. 

 

1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen post 
3. Goedkeuring notulen van 16 juni 2018 
4. Jaarverslag penningmeester 2018/2019, begroting 2019/2020 en verslag kascontrolecommis-

sie 
5. Verkiezing kascommissie 
6. Vaststellen contributie 2020-2021 
7. Verslag Tuchtcommissie en samenstelling 2018/2019 
8. Verslag Controlecommissie en samenstelling 2018/2019 

Pauze 
9. Jaarverslag Secretariaat 2018/2019 
10. Jaarverslag wedstrijdsecretaris 2018/2019 en vooruitzicht seizoen 2019/2020 
11. Bestuursverkiezing (zie toelichting) 
12. Brabantcup 2019 - 2020 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 

 

Afmeldingen 

Van 5 leden is voorafgaand aan de vergadering een afmelding ontvangen. 

Herman Spekkers , Björn Meijer, Niels Delvers, Reinier van Koppen en Niels van der Meulen. 

 

03. Goedkeuring notulen 16 juni 2018 

De notulen van de ALV van 16 juni 2018 worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

04. Jaarverslag penningmeester 2018/2019 en begroting 2019/2020 

Peter Loos licht zijn jaarverslag (bijlage 2) van de financiële administratie en de opgestelde begroting 

voor het jaar 2019 - 2020 toe. Hierna vraagt hij de vergadering om akkoord te gaan met de begroting. 

Vanuit de vergadering werd geen bezwaar gemaakt, waarop  de begroting is vastgesteld. Verder leest 

hij het verslag (bijlage 3) van de kascontrolecommissie voor. Hij vraagt de vergadering om het voorstel 

van de kascontrolecommissie, namelijk decharge te verlenen aan het bestuur, te volgen. Ook hier 

werd positief op gereageerd. De gevraagde decharge wordt verleend 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

05. Verkiezing kascommissie 

De vergadering wordt gevraagd om vrijwilligers voor aanvulling/vervanging van de huidige leden van 

de kascontrolecommissie. Hierop waren geen aanmeldingen. De huidige commissie heeft 

aangegeven de controle te willen blijven doen. De commissie wordt hartelijk bedankt voor haar 

werkzaamheden voor dit boekjaar en tevens aangesteld voor het boekjaar 2019 - 2020. 

 

06. Vaststellen contributie 2020-2021 

Het bestuur stelt voor om de contributie voor het seizoen 2020 - 2021 niet te verhogen. De 

vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

07.  Verslag Tuchtcommissie en samenstelling 2018/2019 

Richard leest het jaarverslag (bijlage 4) van de tuchtcommissie voor. Er hebben zich geen zaken 

voorgedaan die behandeling door de commissie noodzakelijk maakten. De volgende leden maken 

deel uit van de tuchtcommissie:  

- Anja Stuurman   

- Arjan de Boer   

- Niels Delvers    

- Remco van Eijden  

- Dick van der Pol  

- Paul Lassche       

 

Niels Delvers heeft aangegeven, dat hij niet meer is ingeschreven als actief lid van de DBZP.  

Zijn team heeft opgehouden met te bestaan en daarom treed hij terug uit de tuchtcommissie. 

Hoewel de Tuchtcommissie niet in actie heeft hoeven komen, wordt ook zij vanuit het bestuur hartelijk 

bedankt voor haar bereidheid stand-by te staan. Richard vraagt aan de aanwezigen of iemand bereid 

is  om Niels Delvers te vervangen. Hierop wordt geen reactie ontvangen. 

 

08. Verslag Controlecommissie en samenstelling 2018/2019 

Richard leest het jaarverslag (bijlage 5) voor aan de vergadering. De vergadering heeft hier verder 

geen vragen over. Er volgt nog enige discussie over zogeheten LED borden. Op de vraag of er leden 

zijn die toe willen treden tot de commissie heeft Arjan Bambach aangegeven dat hij wel in de 

commissie wil plaatsnemen. 

 

09. Jaarverslag Secretariaat 2018/2019 

De secretaris, Peter Raven, leest het jaarverslag (bijlage 6), met betrekking tot de 

secretariaatswerkzaamheden, voor. Hierop worden vanuit de vergadering geen vragen gesteld. 

 

10. Jaarverslag wedstrijdsecretaris 2018/2019 en vooruitzicht seizoen 2019/2020 

De wedstrijdsecretaris, Martin Prins, leest zijn jaarverslag (bijlage 7) met betrekking tot zijn 

werkzaamheden voor. Hierop worden vanuit de vergadering geen vragen gesteld. 

 

11. Bestuursverkiezing 

De secretaris, Peter Raven, treedt af en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Agnes Aupers-Altena 

voor als kandidaat bestuurslid. Zij wordt unaniem gekozen. In de eerst volgende bestuursvergadering 

zal de (her)verdeling van de taken in het bestuur worden besproken. 



 

 
 

 

12. Brabantcup 2019 - 2020 

Richard geeft aan dat de BCC in een nieuw jasje is gegoten. Er zijn 2-tal toernooien georganiseerd 

voor een 70-tal genodigde spelers. Door de geringe belangstelling is gekozen voor een 3
e
 toernooi, 

welke toegankelijk was voor alle leden van de DBZP. Uit dat toernooi is uiteindelijk een selectie 

ontstaan. De lijst (bijlage 8) van de geselecteerde speler(sters) wordt voorgelezen. Het bestuur 

feliciteert de selectie en wenst ze succes. 

 

13. Rondvraag 

Van de mogelijkheid om vragen te stellen wordt geen gebruik gemaakt.  

 

14. Sluiting 

De voorzitter dankt het aftredend lid van het bestuur Peter Raven voor zijn inzet en de aanwezigen 

voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 

Er volgt een presentatie van het nieuwe uitslagenprogramma Teambeheer. 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

1. Presentielijst 

2. Financieel jaarverslag 2017/2018 en begroting 2018/2019 

3. Verslag kascontrolecommissie 

4. Jaarverslag Tuchtcommissie 2017/2018 

5. Jaarverslag Controlecommissie 2017/2018 

6. Jaarverslag Secretariaat 2017/2018 

7. Jaarverslag Wedstrijdsecretaris 2017/2018 vooruitblik 2018/2019 

8. Overzicht selectie Brabantcup 


