Conceptverslag

Algemene
Ledenvergadering

Datum

16 juni 2018

Kenmerk

180616 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)

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
- Erik van Nek is als bestuurslid vertrokken. Hoewel Erik niet op de vergadering aanwezig is, wordt
hij hartelijk bedankt voor zijn inzet als voorzitter en voor de werkzaamheden die hij voor de DBZP
heeft verricht. In het bijzonder worden zijn inzet voor de DBZP toernooiencyclus en het
Brabantcupteam genoemd.
- Het vertrek van Erik leidt tot een vacature in het bestuur. Die kan mogelijk worden ingevuld door
Nicky Stengewis – De Pater. De bestuursverkiezing staat op de agenda.
Terugblik
- Het jaar 2017/2018 was weer een mooi dartjaar. Over het geheel genomen is het seizoen goed
verlopen. Er was duidelijk veel plezier en hier en daar werd een heel hoog niveau behaald.
- Er heeft het afgelopen jaar een inventarisatie onder leden plaatsgevonden in verband met het
Brabantcup team. Die heeft geleid tot nieuwe inzichten en dat is winst. Ook sportief gezien ging
het met het team goed. Het heeft de halve finale gehaald. Een mooi resultaat.
- De DBZP is ook op andere gebieden verder geprofessionaliseerd. Als voorbeeld worden de
werkzaamheden van de controlecommissie genoemd. Die was dit jaar zichtbaarder dan ooit.
Vooruitblik
- De ingeslagen professionalisering zal verder worden doorgezet. Zo wordt komend seizoen de
basis gelegd voor een nieuw Brabantcupteam, opgezet vanuit een heldere visie, met meer
bemoeienis vanuit het bestuur en kansen voor alle leden. Er wordt hard gewerkt aan heldere
kwalificatie-eisen. Een technische staf zal hierop toezien en krijgt ook in het verdere traject een
belangrijke rol. Herman Spekkers en Chantal Herfkens zullen in de staf plaatsnemen. De werving
van een eventueel derde lid loopt nog.
- Een andere ontwikkeling is de DBZP-site. Deze krijgt een meer gebruiksvriendelijke indeling. Ook
wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de komst van een dartforum op de site. Het streven
is om die binnen enkele weken live te hebben. Dit forum wordt een extra kanaal waarop leden en
bestuur met elkaar in contact kunnen komen.

Vaststelling agenda
Besloten is om agendapunt 4 te laten vervallen en bij punt 2 te voegen. De agenda wordt daarmee als
volgt vastgesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening
Mededelingen
Goedkeuring notulen van 11 juli 2017 (staan op de website)
Jaarverslag penningmeester 2017/2018 en begroting 2018/2019
Vaststellen contributie 2019-2020 (zie toelichting)
Verkiezing kascommissie
Verslag Tuchtcommissie en samenstelling 2017/2018
Verslag Controlecommissie en samenstelling 2017/2018
- pauze Jaarverslag Secretariaat 2017/2018
Jaarverslag wedstrijdsecretaris 2017/2018 en vooruitzicht seizoen 2018/2019
Bestuursverkiezing (zie toelichting)
Rondvraag
Sluiting

Afmeldingen
Van 7 leden is voorafgaand aan de vergadering een afmelding ontvangen.

03. Goedkeuring notulen 11 juli 2017
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

04. Jaarverslag penningmeester 2017/2018 en begroting 2018/2019
Peter Loos licht zijn jaarverslag (bijlage 2) van de financiële administratie en de opgestelde begroting
voor het jaar 2018 - 2019 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. Vaststellen contributie 2019-2020 (zie toelichting)
Het bestuur stelt een verhoging van de contributie met € 2,50 voor, m.i.v. het seizoen 2019 - 2020.
Deze verhoging heeft onder meer te maken met een terugloop van het ledenaantal en met kosten
verbonden aan de wijze waarop besloten is door te gaan met het team BBC. In de uitleg van het
bestuur kon de vergadering zich vinden en gaat dan ook akkoord met het verhogen van de contributie.
Hierdoor zal de contributie in het seizoen 2019 - 2020 € 20,00 bedragen.

06. 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 2018 - 2019.

07. Verslag Tuchtcommissie en samenstelling 2017/2018
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
Hoewel de Tuchtcommissie niet in actie heeft hoeven komen, wordt ook zij vanuit het bestuur hartelijk
bedankt voor haar bereidheid stand-by te staan.

08. Verslag Controlecommissie en samenstelling 2017/2018
De voorzitter van de controlecommissie, Björn Meijer, leest zijn jaarverslag (bijlage 5) voor aan de
vergadering. De vergadering heeft hier verder geen vragen over.

09. Jaarverslag Secretariaat 2017/2018
De secretaris, Peter Raven, leest het jaarverslag (bijlage 6) met betrekking tot de
secretariaatswerkzaamheden voor. In het verslag komt het onderwerp AVG voor. Rob Groot doet
hierop navraag wat de DBZP met de AVG te maken heeft. Dit wordt door Richard toegelicht.

10. Jaarverslag wedstrijdsecretaris 2017/2018 en vooruitzicht seizoen 2018/2019
De wedstrijdsecretaris, Martin Prins, leest zijn jaarverslag (bijlage 7) met betrekking tot zijn
werkzaamheden voor. In aanvulling daarop wordt vermeld dat er 2-tal play-off wedstrijden zijn
gespeeld om vast te stellen welke teams promoveren.

11. Bestuursverkiezing
Zoals onder agendapunt 2 gememoreerd, is in het bestuur een vacature vrijgekomen door vertrek van
Erik van Nek. Het bestuur draagt Nicky Stengewis - De Pater voor als bestuurslid. Nicky heeft op de
vergadering herhaald dat ze bereid en beschikbaar is om tot het bestuur toe te treden. De vergadering
gaat hierop akkoord met haar toetreding tot het bestuur.
Martin Prins treedt reglementair af, maar stelde zich herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. De
vergadering gaat akkoord met zijn herverkiezing.

12. Rondvraag
> Anja Stuurman:
Anja geeft aan dat het met name aan het eind van de competitie gebeurt dat teams zich afmelden. Het
vermoeden bestaat dat dit komt vanwege de stand in de competitie. Als reden wordt dan aangegeven
dat er te weinig spelers zijn, terwijl bekend is dat die teams vaak meer dan 10 spelers hebben. Anja
vraagt wat het bestuur aan deze praktijk kan doen.
- Richard geeft aan dat dit probleem ook op de vorige ALV is besproken. Het is voor het bestuur
een moeilijk te bestrijden fenomeen en dit wordt toegelicht. Richard stelt voor om dit onderwerp
via het forum aan de leden voor te leggen om te zien hoe zij hierover denken. Verder vraagt hij
een ieder om over het probleem na te denken en eventuele voorstellen te doen aan het bestuur.

Anja vraagt wanneer de toegezegde selectiewedstrijden voor het team BBC worden gehouden.
- Richard licht toe dat de termijn voor inschrijving van spelers voor komend seizoen waarschijnlijk te
kort is om dit seizoen al selectiewedstrijden te kunnen houden. Het komend seizoen zal voor
bestuur en technische staf worden gebruikt om een goede basis te leggen voor het Brabantcupselectieteam voor de komende jaren. Seizoen 2018/2019 moet worden gezien als
overbruggingsjaar.
> Rob Groot:
Rob merkt op dat deelname van teamleden aan de singlekampioenschappen, wanneer zij in een groot
team spelen, voor velen niet haalbaar is. Het voorgeschreven aantal wedstrijden wordt niet gehaald.
- Richard geeft aan dat ook deze vraag eerder is gesteld. Richard licht toe waar de ondergrens voor
het aantal wedstrijden vandaan komt. Verder wordt toegezegd dat dit punt bij de evaluatie van de
singlekampioenschappen zal worden meegenomen.

13.Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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

