Notulen Algemene Ledenvergadering van 27 juni 2014
locatie: Snooker- & Poolcentrum Purmerend
Vanuit het bestuur zijn Jean-Pierre Wijngaerd (voorzitter), Peter Loos (penningmeester), Martin Prins
(wedstrijdsecretaris) en Richard van Slooten (secretaris) aanwezig. Buiten deze 4 bestuursleden
hebben in totaal 6 leden de vergadering bijgewoond.

1. Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering.
De voorzitter vraagt alle aanwezigen om de presentielijst te tekenen. De presentielijst maakt
als bijlage A onderdeel uit van deze notulen. Tevens wijst de voorzitter de aanwezigen op de
beschikbaarheid van de diverse documenten (jaarverslagen, vorige notulen en ingekomen
motie) die op deze vergadering besproken zullen worden.
Alvorens inhoudelijk te starten vraagt de voorzitter de aanwezigen om 1 minuut stilte, om
overleden leden, vrienden en familieleden te gedenken.
2. Mededelingen
- machtiging
Erik van Nek heeft een verklaring ingebracht van Anja Stuurman, waarin zij hem heeft
gemachtigd om eventueel namens haar te stemmen;
- Brabantcup
Chantal Herfkens en Martin van Exter gaan het BBC team komend seizoen aanvoeren. De
thuishaven van het BBC team verhuist van ’t Zonnetje naar De Blauwe Lantaarn. Namens het
bestuur wordt Ab bedankt voor de support en gastvrijheid die hij het BBC team de afgelopen
seizoenen heeft geboden.
3. Goedkeuring notulen 22 juni 2013
De notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 22 juni 2013 worden goedgekeurd.
4. Ingekomen post
Er is geen ingekomen post (buiten de machtiging die door Anja Stuurman is afgegeven).
5. Jaarverslagen penningmeester en kascontrolecommissie
De penningmeester heeft een jaarverslag (bijlage B) ingebracht, die onder de aanwezige

leden is verspreid. Dit jaarverslag bevat de resultaten van het gevoerde financiële beleid
door het bestuur van de DBZP. Het bevat een resultaatoverzicht van de begroting over het
boekjaar 2013-2014, het geeft de huidige financiële positie van de DBZP weer en bevat een
voorstel voor begroting voor het boekjaar 2014-2015.
Tijdens de ALV van vorig jaar heeft het bestuur toegezegd de mogelijkheid te onderzoeken of
het surplus aan liquide middelen gunstiger gebruikt kan worden. Dit heeft geresulteerd in het
openen van een spaarrekening en de storting van € 10.000.
Voor seizoen 2014-2015 blijft de bijdrage van de DBZP aan het BBC team € 1.750. Dit wordt
per seizoen 2015-2016 verlaagd naar € 1.000. Verder vervalt de verplichte bijdrage van de
eigen speelgelegenheid en is het de verantwoordelijkheid van het BBC team om de eigen
begroting sluitend te krijgen. Martin van Exter heeft bekend gemaakt dat De Blauwe
Lantaarn nieuwe shirts zal regelen.
Aan het bestuur is décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. De begroting voor
seizoen 2014-2015 is goedgekeurd.
6. Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie voor seizoen 2013-2014 bestond wederom uit de heer P.J. Raven
en mevrouw S. Bus-Minke. Mevrouw Bus was niet aanwezig. De heer Raven voerde mede
namens haar het woord. Het verslag van de Kascontrolecommissie maakt als bijlage C deel
uit van deze notulen. De Kascontrolecommissie heeft geen onjuistheden van enige
importantie in de financiële administratie vastgesteld. Wel heeft de KCC geadviseerd om de
ALV te vragen om een uitspraak over de vraag:
(1) of het bestuur, zo het uitkomt, fooien mag geven ten laste van de DBZP;
(2) hoe het bestuur, zo (1) met ja wordt beantwoord, dan dient te declareren.
Vraag (1) is in stemming gebracht en door de ALV positief beantwoord: het bestuur is
gerechtigd om fooien te geven, mits in gebruikelijke situaties (bijvoorbeeld bij het afrekenen
van een namens het bestuur gegeven rondje in een speelgelegenheid). Daarbij geldt:
maximaal € 5 of 10% van de rekening.
Kascontrolecommissie 2014-2015
Mevrouw Bus heeft aangegeven te willen stoppen met deze werkzaamheden. De heer Raven
wil het nog wel een jaar blijven doen. Martin van Exter heeft zich aangemeld om de taken
van mevrouw Bus over te nemen. Voor deze kandidatuur waren geen tegenstemmen, zodat
Martin per direct is benoemd tot nieuw lid van de KCC. Het bestuur bedankt Martin voor zijn
bereidheid en bedankt mevrouw Bus voor haar (jarenlange) inzet.
7. Jaarverslag wedstrijdsecretaris
De wedstrijdsecretaris heeft van seizoen 2013-2014 een verslag gemaakt. Dit wordt als
bijlage D bij de notulen gevoegd. Het verslag is ter vergadering voorgelezen.

In reactie op dit verslag heeft Peter Raven een opmerking gemaakt over het toekennen van
bonuspunten in divisie 3C. Dit met name in verband met late kennisgeving en invloed op de
competitie. Hierop heeft de wedstrijdsecretaris naar tevredenheid van de vraagsteller een
toelichting gegeven.
Erik van Nek heeft vragen gesteld over de situatie rond het verzetten van wedstrijden. Met
name de vraag wie er communiceert naar Martin (de wedstrijdsecretaris) en of Martin al een
nieuwe datum mag bepalen als slechts 1 team de verzetting heeft doorgegeven. Ook hierop
geeft de wedstrijdsecretaris een afdoende antwoord.
Ook stelt Erik een vraag over het niet opdagen van een tegenstander. Het blijkt voor te
komen dat dan de single-uitslagen van het aanwezige team op verlies staan en die van het
niet-aanwezige op winst. De wedstrijdsecretaris licht toe dat dit in voorkomende gevallen
handmatig wordt gecorrigeerd.
8. Verslag tuchtcommissie en samenstelling 2014-2015
Reinier van Koppen, voorzitter van de tuchtcommissie, deed verslag van het afgelopen
speeljaar. Er is stilgestaan bij de geruchtmakende tuchtzaak betreffende 2 teams uit de
eredivisie. Hierin is de tuchtcommissie gevraagd om een beslissing te nemen en dit heeft
geleid tot een besluit en advies. Opvallend in die zaak was volgens Reinier het vele verkeer
via Social Media en vooral het feit dat uit veel mailverkeer van betrokkenen haat leek te
spreken. Dit wordt zeer betreurd en de vraag dient zich daarbij aan of wij met zijn allen iets
kunnen doen om dit te keren. Daarbij merkte Marcel Sterk op dat veel getuigen anoniem
wilden blijven, uit kennelijke angst voor represailles. Ook dat is zorgelijk.
De tuchtcommissie stelt het bestuur voor om voor de start van volgend seizoen met (een
delegatie van) het bestuur rond de tafel te gaan, om te bekijken of bepaalde reglementen
kunnen worden aangepast/verduidelijkt. Dit voorstel wordt door het bestuur toegejuicht en
aanvaard. De secretaris en wedstrijdsecretaris zullen namens het bestuur optreden.
Voorts doet de Tuchtcommissie het voorstel om enige vorm van wedstrijdcontrole in te
voeren. Daarnaast stelt Reinier voor om het baancertificaat (met foto) opnieuw in te voeren.
Voor volgend seizoen doen Reinier en Glen Minett de baancontroles.
Tot slot is stilgestaan bij de vraag hoe wij onze leden van reactief naar pro-actief kunnen
laten komen, mede gelet op de (wederom) zeer teleurstellende opkomst bij de ALV. Het
bestuur zal dit verder bespreken.
Samenstelling TC 2014-2015
Alle leden van de TC treden aan het eind van seizoen 2013-2014 automatisch af. De 5 op de
ALV aanwezige leden van de TC (Reinier van Koppen, Hans van Hees, Marcel Sterk, Erik van
Nek en – bij volmacht – Anja Stuurman) hebben zich opnieuw verkiesbaar gesteld en zijn
daarmee per direct herkozen voor een nieuwe termijn. Dit geldt niet voor Frans Smit en Gert
Bus, die ontbraken bij de ALV. Vanuit de TC is geopperd om de TC terug te brengen tot 5
leden in plaats van 7, mede gelet op de ervaring die met behandeling van de laatste

tuchtzaak is opgedaan. Vooralsnog geldt het huidige Tuchtreglement en dit schrijft 7 leden
voor. Het bestuur zal dit evenwel in overweging nemen en komt hier zo spoedig mogelijk op
terug.
9. Bestuursverkiezing
Glen Minett, Richard van Slooten en Peter Loos dienen dit jaar af te treden en stelden zich
terstond herkiesbaar. Er blijken geen tegenkandidaten of tegenstemmen, zodat zij per direct
opnieuw zijn geïnstalleerd.
10. Pauze
11. Vaststellen contributie 2014-2015
Besloten wordt om de contributie voor seizoen 2014-2015 ongewijzigd, dus op € 17 per lid,
te handhaven.
12. Competitie volgend seizoen
De wedstrijdsecretaris maakt bekend dat 1 team, dat zich aanvankelijk had ingeschreven, bij
nader inzien niet wil uitkomen in de divisie waar zij reglementair thuishoort (eredivisie). Dit
team heeft zich vervolgens teruggetrokken.
Verder blijft het spelsysteem van alle divisies hetzelfde. Op de website is daarover meer
informatie te vinden, inclusief het speelschema.
Erik van Nek geeft aan dat er na de laatste inhaalweek veel teams niet kwamen opdagen. Erik
stelt voor om (voor seizoen 2015-2016) de laatste inhaalweek naar achteren te schuiven. Dit
wordt door het bestuur in overweging genomen.
13. Rondvraag
Reinier van Koppen geeft aan dat veel Zaanse darters (Remco en anderen) het nationaal en
internationaal goed doen. Het zou goed zijn om daar ook op de site aandacht aan te geven.
Reinier wil daarvoor een redactierol pakken. Het bestuur stemt hiermee in. Reinier kan
rechtstreeks met Sander (site) communiceren.
Martin van Exter merkt op dat de ALV’s voorheen veel beter bezocht werden. De laatste
jaren worden de prijzen uitgereikt op (bij voorkeur) de kampioensavonden. Het bestuur zegt
hierop toe na te zullen denken over mogelijkheden om de opkomst te verhogen.
Martin van Exter stelt daarnaast de vraag of de DBZP nog iets wil gaan doen met toernooiorganisatie. Daarbij gaat Martin ervan uit dat de eigenaar van de betreffende
speelgelegenheid ongetwijfeld in financiële zin wil bijdragen. In dit verband heeft Erik van
Nek aangegeven af en toe een zaterdagtoernooi te willen leiden. Het bestuur dankt Martin
voor het meedenken en Erik voor zijn aanbod. Het bestuur komt erop terug.
Hans van Hees stelt een vraag over 180 certificaten. Deze vraag wordt door de
wedstrijdsecretaris beantwoord. Certificaten kunnen per mail worden aangevraagd en

worden per mail toegestuurd, waarna zij zelf geprint dienen te worden.
Peter Raven stelt voor om de bestuursvergoeding te verhogen en om voor de leden van de
tuchtcommissie een onkostenvergoeding in het leven te roepen. Dit aangezien de
vergoedingen niet meer in verhouding staan tot de te verrichten werkzaamheden. Het
bestuur zal dit verder oppakken en uitwerken (voor alle vrijwilligers die voor DBZP actief
zijn).
14. Sluiting
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BIJLAGE A

BIJLAGE B
Penningmeester D.B.Z.P.
Peter Loos
Bossingschaaf 9 1507 HK Zaandam
 penningmeester@dbzp.nl
 www.dbzp.nl

Jaarverslag Penningmeester D.B.Z.P. seizoen 2013-2014
Zaandam, juni 2014
In dit verslag worden de resultaten weergegeven van het gevoerde financiële beleid door de
Dartbond Zaanstreek Purmerend.
Tijdens de ALV van vorig jaar heeft het bestuur toegezegd de mogelijkheid te onderzoeken of
het surplus aan liquide middelen gunstiger gebruikt kan worden. Het bestuur heeft het daarop
besloten een bedrag van € 10.000 op een spaarrekening te storten.
In dit verslag vindt u het resultaatoverzicht van de begroting over het boekjaar 2013-2014.
Verder is in dit overzicht weergegeven hoe het is gesteld met de liquide middelen van onze
bond.
Als laatste ligt ter goedkeuring de begroting voor het boekjaar 2014-2015 aan u voor.
De kascontrolecommissie, bestaande uit de leden S. Bus- Minke en P.J. Raven, is op 10 juni
2014 bijeen geweest om de financiële administratie te controleren. De commissie heeft van
deze controle een verslag gemaakt en zal deze presenteren aan de aanwezigen van de
Algemene ledenvergadering van 27 juni 2014.

27 juni 2014
Namens het bestuur,
de penningmeester
Peter Loos

Penningmeester D.B.Z.P.
Peter Loos
Bossingschaaf 9 1507 HK Zaandam
 penningmeester@dbzp.nl
 www.dbzp.nl

Begroting en resultaat seizoen 2013-2014

DBZP
OVERZICHT BOEKJAAR

afdrukdatum

2013-2014

Begroting
2013-2014

Resultaat
2013-2014

2-6-2014 11:03
Saldo
2012-2013

Inkomsten Wintercompetitie in

€

19.000,00 €

7.823,00 €

Inkomsten Zomercompetitie in

€

1.000,00 €

1.040,00 €

Inkomsten Brabantcup in

€

750,00 €

750,00 €

-

Inkomsten Diversen in

€

100,00 €

98,06 €

1,94

€

20.850,00 €

9.711,06 €

11.138,94

Uitgaven Wintercompetitie uit

€

2.500,00 €

2.462,00 €

38,00

Uitgaven Zomercompetitie uit

€

1.000,00 €

1.042,75 €

42,75-

Uitgaven Bestuurskosten

€

6.000,00 €

5.993,15 €

6,85

Uitgaven Branbantcup uit

€

2.500,00 €

2.464,20 €

35,80

Uitgaven Verzekeringen

€

500,00 €

329,22 €

170,78

Uitgaven Bankkosten

€

200,00 €

179,60 €

20,40

Uitgaven Uitslagenprogramma

€

800,00 €

658,84 €

141,16

Uitgaven Diversen uit

€

500,00 €

650,92 €

150,92-

Uitgaven Singlekampioenschappen

€

4.500,00 €

4.157,72 €

342,28

Uitgaven Website

€

1.000,00 €

764,16 €

235,84

€

19.500,00 €

18.702,56 €

797,44

€

1.350,00 €

8.991,50- €

10.341,50

Totaal inkomsten

Totaal uitgaven

verlies/winst saldo

Rekeningen

40,00-

Resultaat

1.Kas

€

108,24

2 Bank

€

7.809,00

3 Spaar

€

10.015,56

€

17.932,80 €

Totaal Liquide middelen

11.177,00

€

-

-

Penningmeester D.B.Z.P.
Peter Loos
Bossingschaaf 9 1507 HK Zaandam
 penningmeester@dbzp.nl
 www.dbzp.nl

Begroting seizoen 2014-2015

DBZP
Begroting 2014-2015
Inkomsten Wintercompetitie in

€

18.000,00

Inkomsten Zomercompetitie in

€

1.000,00

Inkomsten Diversen in

€

100,00

€

19.100,00

Uitgaven Wintercompetitie uit

€

3.000,00

Uitgaven Zomercompetitie uit

€

1.000,00

Uitgaven Bestuurskosten

€

6.000,00

Uitgaven Branbantcup uit

€

1.750,00

Uitgaven Verzekeringen

€

500,00

Uitgaven Bankkosten

€

300,00

Uitgaven Uitslagenprogramma

€

800,00

Uitgaven Diversen uit

€

750,00

Uitgaven Singlekampioenschappen

€

4.000,00

Uitgaven Website

€

1.000,00

€

19.100,00

Totaal inkomsten

Totaal uitgaven

BIJLAGE C

BIJLAGE D

Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat '13/’14
Het afgelopen seizoen zijn we begonnen met 132 teams in tien competities verdeeld over vijf divisies.
Wederom in poules van 14 teams.
ste
de
de
de
1 ere, 1 1 , 2 2 , 3 3 , en 3 4 divisies.
Het uitslagensysteem is ook weer uitstekend bevallen.
Er zijn 29 conflictmails geweest, waarbij commentaar was op een ingevoerde uitslag.
242 berichten over verzette wedstrijden, 121 verzettingen zijn gemeld aan het secretariaat.
61 keer heeft een team strafpunten ontvangen, totaal 143 punten.
De uitspelende ploeg is 19 keer niet opgekomen.
Het thuisspelende team 6 keer.
In oktober zijn voor de tweede maal singlekampioenschappen gehouden per divisie.
Een opzet voor dit jaar is in voorbereiding.
In de loop van de competitie hebben drie teams de competitie voortijdig verlaten.
Eén team is uit de competitie genomen wegens driemaal niet opkomen.
Eén team is in de competitie gebleven, maar waarvan alle uitslagen uit de tweede competitiehelft zijn
vervallen.
Dat is een zaak van de tuchtcommissie geweest.
Volgend seizoen hebben we 136 teams.
Dan zijn er 6 poules van 14 teams en 4 poules van 13.
ste
de
de
de
1 ere, 1 1 , 2 2 , 3 3 en 3 4 divisies.
e
e
Omdat er meerdere teams uit de hogere divisies zijn gestopt, zijn in de 1 , 2e en 3 divisie ook de
e
nummers 2 gepromoveerd. In de 4 divisie zelfs de nummers 1 t/m 4.
e
e
Er is één beslissingswedstrijd geweest om de 2 plaats te bepalen in de 2 divisie A.
Twee teams waren gelijk geëindigd, het onderling resultaat, het aantal gewonnen wedstrijden en het
aantal punten uit de gewonnen wedstrijden gaven daarin geen uitkomst.
De bekercompetitie kende weer een knock-outsysteem, telkens over één wedstrijd, tot de finales.
De bekerfinaledagen zijn gespeeld, de hoge finales in de Café Onverwacht, de lage finales in de
Kruidenier.
De Taveerne prolongeerde de titel in de hoge winnaarsronde.
The A-Team won de hoge verliezersronde.
Lucky Mama’s 2 was de winnaar bij de lage divisies winnaarsronde.
Het Zaanse Redbullteam de lage verliezersronde.
Op de NHD-teamkampioenschappen hebben 11 van de 12 uitgenodigde teamsgespeeld.
e
Om te zorgen dat ook de ere- en 1 divisies een respectabel aantal teams hebben zijn dit seizoen ook
weer de nummers 2 uitgenodigd.
Helaas heeft geen enkel DBZP team de eerste 2 plaatsen kunnen behalen in hun divisie.
In verband met wangedrag van enkele deelnemers en late afzeggingen van teams worden deze
kampioenschappen in 2015 niet gehouden.
We zijn dit jaar weer gestart met een zomercompetitie, deze draait momenteel, hiervoor hadden zich
28 teams ingeschreven.
De coördinatie hiervan ligt bij Reinier van Koppen.
De standen zijn te volgen op de website.

Martin.

