
 

 

 

 

 

 

 

01. Opening 
Erik heet de aanwezigen van harte welkom. Voor zover dit nog niet is gebeurd worden de aanwezigen 
verzocht de presentielijst te tekenen (bijlage 1). Vervolgens opent Erik de vergadering.  

 

02. Mededelingen 
Peter Raven is afwezig in verband met vakantie. Richard van Slooten neemt zijn taken waar. 
 
De volgorde van enkele agendapunten is gewijzigd ten opzichte van de uitnodiging en wordt als volgt 
vastgesteld: 
 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Goedkeuring notulen van 18 juni 2016 (staan op de website) 
4. Ingekomen post 
5. Jaarverslag Secretariaat 2016/2017 
6. Jaarverslag Wedstrijdsecretaris 2016/2017 
7. Verslag Tuchtcommissie en samenstelling 2016/2017 
8. Verslag Controlecommissie en samenstelling 2016/2017 
9. Jaarverslag penningmeester 2016/2017 en begroting 2017/2018 
10. Verkiezing kascommissie 
11. Bestuursverkiezing (zie toelichting) 

Pauze 
12. Brabantcup 
13. Vaststellen contributie 2018-2019 
14. Zomercompetitie 
15. Competitie volgend seizoen 
16. Hack website DBZP 
17. Rondvraag 
18. Sluiting 

 

03. Goedkeuring notulen van 18 juni 2016 
Deze worden zonder commentaar goedgekeurd. 

 
04. Ingekomen post 
Het bestuur heeft een voordracht ontvangen om Nicky Stengewis-de Pater als 6

e
 bestuurslid te laten 

toetreden tot het bestuur (bijlage 2). Zij is geen tegenkandidaat voor de 3 bestuursleden die zich 
herkiesbaar hebben gesteld, maar wil als extra bestuurslid aan het bestuur worden toegevoegd. 
 

 

Vastgesteld 
verslag 

Algemene 
Ledenvergadering 

  

Datum 17 juni 2017 
 

Kenmerk 170617 DV 
 

Locatie De Admiraal 
 

Aanwezig Erik van Nek (Vz) 
Martin Prins (Wsec) 
Peter Loos (Pmr) 
Richard van Slooten 
(Wnd Sec) 
 

Afwezig Peter Raven (Sec) 
 



05. Jaarverslag Secretariaat 2016/2017 
Peter Raven heeft een verslag gemaakt (bijlage 3). Dit wordt door Richard van Slooten voorgedragen 

en toegelicht. Hierover zijn geen vragen. 
 

06. Jaarverslag Wedstrijdsecretaris 2016/2017 
Martin doet verslag namens het wedstrijdsecretariaat van het afgelopen seizoen (bijlage 4). Vanuit de 

ALV komen hierover 3 vragen: 
1) Wedstrijden op 4 mei – wel of niet inplannen als speeldatum? 

Het bestuur licht toe welke voor- en nadelen er kleven aan het ontwijken van bepaalde 
speeldata (4 mei, sinterklaasavond, Koningsdag etc.). Geprobeerd wordt zoveel mogelijk van 
die data vrij te houden, maar het programma maakt dit niet altijd mogelijk. Ten aanzien van 4 
mei is bekend dat dit de komende jaren niet speelt (valt steeds in een weekend). Daarna zal 
die datum als speeldatum kunnen voorkomen. Als teams daar een probleem mee hebben dan 
zal, mits dit tijdig is aangegeven, het bestuur zoeken naar een passende oplossing. 

2) Uit competitiegenomen teams – hoe wordt daarmee omgegaan? 
Het bestuur heeft dit toegelicht. Afhankelijk van het resultaat van het uit competitie genomen 
team in de ranking van dat jaar, wordt de indeling voor volgend seizoen bepaald. Dit 
voornamelijk om competitievervalsing te voorkomen en om irritatie bij andere teams tot een 
minimum te beperken. Het huidig reglement beperkt het bestuur in de mogelijkheden om 
teams enige tijd uit te sluiten van deelname aan volgende competities of om een team te 
plaatsen in een andere divisie dan de 4

e
, 3

e
 of 2

e
 divisie. Het bestuur zal zich op dit punt over 

de huidige reglementen buigen en komt daar komend seizoen op terug. 
3) Verzetten van wedstrijden – wel of niet toestaan? 

Het bestuur licht toe dat het in het geheel niet toestaan van verzettingen, zowel problemen 
oplost als in het leven roept. Hiertoe worden enkele voorbeelden gegeven. Het bestuur ziet 
geen aanleiding om op dit punt een koerswijziging door te voeren. Teams mogen zelf bepalen 
of zij aan een verzoek tot verzetten meewerken. Daartoe zijn zij namelijk nooit verplicht (tenzij 
het bestuur dit als zodanig heeft bepaald). 

 

07. Verslag Tuchtcommissie en samenstelling 2016/2017 
Niels Delvers heeft namens de Tuchtcommissie aan het bestuur verslag uitgebracht (bijlage 5) en dit 

wordt door Erik voorgedragen. De tuchtcommissie heeft dit jaar niet in actie hoeven komen. Wel is zij 
ter kennismaking enkele malen bijeen geweest. De tuchtcommissie bestaat uit de volgende 6 leden: 
 

1) Niels Delvers (voorzitter) 
2) Anja Stuurman 
3) Arjan de Boer 
4) Remco van Eijden 
5) Dick van der Pol 
6) Paul Lassche 

 
In 2017/2018 gaat de Tuchtcommissie in deze samenstelling verder. 
 

08. Verslag Controlecommissie en samenstelling 2016/2017 
Björn Meijer heeft namens de Controlecommissie een verslag gemaakt (bijlage 6) en licht dit 

persoonlijk toe. De controlecommissie heeft personele wijzigingen ondergaan. Zo hebben Mark van 
Dijk en Martin van Exter afscheid genomen. Er zijn afgelopen seizoen geen wedstrijdcontroles 
uitgevoerd. Wel zijn bijna alle banen gecontroleerd. De controlecommissie bestaat voor seizoen 
2017/2018 uit de volgende 5 leden: 
 

1) Björn Meijer (voorzitter) 
2) Ralf Albers 
3) Remy Dekker 
4) Soraya Hartog 
5) Timothy Stevens 

 
De controlecommissie is op zoek naar uitbreiding en roept geïnteresseerden op zich te melden. 

 
09. Jaarverslag Penningmeester 2017/2017 en begroting 2016/2017 
De penningmeester, Peter Loos, heeft een financieel jaarverslag gemaakt (bijlage 7) en toegelicht. 



 
Er is aangegeven dat de kascontrolecommissie, bestaande uit Martin van Exter en Rob Groot (beide 
ter ALV) aanwezig, op 7 juni 2017 de financiën heeft gecontroleerd. Ook zijn steekproeven gedaan ter 
controle. Hier zijn geen onregelmatigheden aangetroffen (bijlage 8). De ALV wordt verzocht het 
bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 
 
De ALV heeft de gevraagde décharge verleend, waarna de kascontrolecommissie hartelijk is bedankt 
voor de door haar verrichte werkzaamheden. 
 
Vervolgens is stilgestaan bij de begroting en de werkelijke resultaten over 2016/2017. Peter licht toe 
dat in de begroting bij de post ‘toernooikosten’ aanvankelijk een schrijffout is gemaakt. Hier is € 6.400 

begroot, wat € 7.400 had moeten zijn. Deze onjuistheid is halverwege het seizoen aan het bestuur 
gemeld en gecorrigeerd. De begroting en de werkelijkheid op deze post ontliepen elkaar hierdoor niet 

meer dan een kleine € 100,-. 
 
Tot slot is de begroting 2017/2018 besproken en toegelicht. Meest opvallende verschil ten opzichte 
van vorig seizoen betreft de post Brabantcup. Met inkomsten uit sponsoring (€ 500,-) wordt niet langer 
rekening gehouden en de post uitgaven wordt verlaagd (van € 3.500,- naar € 2.000,-). Per saldo 
betekent dit dat er voor de Brabantcupteam € 1.000 minder wordt begroot. Het bestuur heeft hierover 
gecommuniceerd met het Brabantcupteam en is bereid tot nader overleg. Daarbij heeft het bestuur het 
voornemen kenbaar gemaakt om alle DBZP leden – al dan niet via hun captains of reserve captains -  
te polsen over dit onderwerp. Verdere bespreking van dit punt wordt verwezen naar agendapunt 12. 
 
Er blijken geen andere vragen over de begroting te zijn, waarna de begroting door de ALV is 
vastgesteld.. 
 

10. Verkiezing Kascommissie 
Martin van Exter en Rob Groot hebben laten weten dat zij ook volgend seizoen willen optreden als 
kascontrolecommissie. De ALV heeft hiertegen geen bezwaar. Evenmin hebben zich voor of ter ALV 
andere gegadigden gemeld. Martin en Rob worden dan ook benoemd om ook in 2017/2018 het werk 
voort te zetten. Het bestuur dankt beiden zeer voor deze bereidheid. 
 

11. Bestuursverkiezing 
In de uitnodiging voor deze ALV is opgenomen dat deze periode 3 bestuursleden aftreden, maar dat 
zij zich terstond herkiesbaar stellen. Dit zijn Erik van Nek, Peter Loos en Richard van Slooten. 
 
In de uitnodiging voor de ALV is aangegeven dat eventuele tegenkandidaten zich tot een uur voor de 
ALV kunnen aanmelden, daarbij gesteund door een voordracht van minimaal 10 leden. Daarnaast is 
aangegeven dat als er voordrachten van nieuwe kandidaten zijn, er een bijzondere ALV zal worden 
uitgeschreven waar over de benoeming zal worden gestemd. 
 
Bij het bestuur heeft zich geen tegenkandidaat gemeld. 
 
Het bestuur heeft wel een voordracht tot benoeming van Nicky Stengewis-de Pater ontvangen. Zij 
wenst als zesde bestuurslid aan het huidig bestuur te worden toegevoegd. Voorafgaand aan de 
vergadering bereikte het bestuur hiertoe een lijst met 14 namen van personen, die haar kandidatuur 
ondersteunen. 
 
Zoals in de uitnodiging is aangegeven, wordt op korte termijn een Bijzondere ALV uitgeschreven, waar 
de kandidatuur van Nicky aan de orde zal komen. Ook herbenoeming van de 3 herkiesbare 
bestuursleden zal op deze bijzondere ALV worden geformaliseerd. 
 

12. Brabantcup 
Martin van Exter, captain van het Brabantcupteam, heeft verslag gedaan van het afgelopen seizoen. 
Hij heeft aangehaald dat het in sportief opzicht een goed seizoen was. Er is een goede prestatie 
neergezet, al zijn de halve finales helaas niet gehaald. Martin geeft aan dat hij volgend seizoen niet 
langer captain wil zijn. Dit houdt verband met zijn privé omstandigheden, maar ook met het 
voornemen van het bestuur om de subsidie aan het Brabantcupteam te verlagen. Tot slot maakt 
Martin daarbij duidelijk dat er een direct verband bestaat tussen de onvrede over dit besluit en het 
besluit om Nicky Stengewis-de Pater als kandidaat voor een (zesde) bestuursfunctie naar voren te 



schuiven. 
 
Er wordt gediscussieerd over het onderwerp, waarbij voor- en tegenstanders punten inbrengen en 
vragen stellen. 
 
Het bestuur geeft de aanwezigen een toelichting op zijn besluit tot verlaging van de 
Brabantcupsubsidie. Kort samengevat is het bestuur van oordeel dat jaarlijks een te beperkt aantal 
DBZP-darters profijt heeft van het geld dat de DBZP aan het Brabantcuptoernooi spendeert. Door het 
bestuur wordt opgemerkt dat de Brabantcup een toernooi is tussen verschillende bonden, dat niet 
door de DBZP wordt georganiseerd. Wel neemt daaraan – en inmiddels al vele jaren – een team deel 
onder de naam DBZP. In dat team zijn jaarlijks circa 15 tot 20 DBZP-ers actief. De bijdrage van de 
DBZP beperkt zich tot sponsorschap, waarvan ieder jaar opnieuw de bijdrage wordt beoordeeld. De 
bijdrage van de DBZP aan het Brabantcupteam is nu al niet kostendekkend. Ook het afgelopen 
seizoen was het team zelf verantwoordelijk de begroting sluitend te krijgen, wat onder meer is 
gerealiseerd door eigen bijdragen. Voor de activiteit Brabantcup begrootte de DBZP voor seizoen 
2016/2017 een bedrag van € 3.000,-. Door vroegtijdige uitschakeling in het toernooi bleef de bijdrage 
vanuit de DBZP het afgelopen jaar beperkt tot circa € 2.200,- maar het had ook € 3.000,- kunnen 
worden. Welk bedrag er ook wordt uitgegeven: daaraan betalen alle leden mee. Het bestuur licht toe 
dat het een grote verantwoordelijkheid draagt naar alle leden, om verstandig om te gaan met de 
beschikbare financiële middelen. Van alles dat de DBZP onderneemt, is de Brabantcup slechts één 
activiteit. Nu alleen die activiteit bijna 20% van de totale begroting kan kosten, vindt het bestuur dat 
niet langer verantwoord. 
 
Het bestuur heeft haar besluit circa anderhalve maand voorafgaand aan de ALV met het 
Brabantcupteam gecommuniceerd. Vanuit het team is een schriftelijke reactie ontvangen. Het bestuur 
wil daarop graag met een afvaardiging van het Brabantcupteam in overleg. 
 
Het bestuur begrijpt dat de genomen financiële beslissing voor het Brabantcupteam teleurstellend is, 
maar vooralsnog handhaaft het bestuur zijn standpunt tot verlaging van de sponsoring. Wel heeft het 
bestuur aangegeven bereid te zijn om komend seizoen onder de leden te polsen hoe zij hierover 
denken. Indien de uitkomst van deze inventarisatie daartoe aanleiding geeft, dan is het bestuur bereid 
zijn besluit te herzien. 
 

13. Vaststellen contributie 
Het bestuur stelt voor de jaarlijkse contributie per seizoen 2018/2019 te verhogen naar € 17,50 per lid. 
De ALV gaat hiermee akkoord zodat dit is vastgesteld. 

 
14. Zomercompetitie 
Ook deze zomer vindt een zomercompetitie plaats. Het bestuur heeft Reinier van Koppen opnieuw 
bereid gevonden de organisatie ter hand te nemen. 
 

15. Competitie volgend seizoen 

De wedstrijdsecretaris verwijst naar het tweede deel van zijn verslag (bijlage 4) en geeft een 
toelichting. Meest opvallend is dat de nieuwe aanmeldingen aanleiding waren om één 4

e
 divisie-poule 

te laten vervallen. Er zijn komend seizoen daardoor 2 poules 4
e
 en 3 poules 3

e
 divisie. Dit heeft onder 

meer tot gevolg dat meer ploegen uit de 4
e
 divisie gepromoveerd zijn. 

 

16. Hack website DBZP 
Aan de hand van het verslag van onze webbeheerder (bijlage 9) licht het bestuur toe dat de DBZP 
het afgelopen seizoen is geconfronteerd met een hack van de website. Dit heeft tot versnelde 
oplevering van een nieuwe en beter beveiligde site geleid. Onze leden hebben dit gemerkt door een 
andere weergave, wat zeker in het begin wennen was. Aan de definitieve site wordt nog steeds 
gesleuteld. Het bestuur roept een ieder op om te komen met ideeën om de site nog beter te maken.  
 
 
 
 

  



17. Rondvraag 
 

1. Rob Groot vraag zich af waarom wij geen reclame op de DBZP site hebben. Het bestuur licht 
toe dat dit is overwogen, maar dat de verdiensten beperkt zijn en dat dit de leesbaarheid, met 
name bij mobiel gebruik, niet ten goede komt. 
 

2. Marc Doesburg wil weten of het mogelijk is het reglement uit te breiden met de spelregels van 
Tac-Tic. Hoewel de DBZP algemeen aanvaarde spelregels van dit speltype hanteert – die ter 
ALV nog eens worden uitgelegd – is het bestuur bereid om het reglement waar mogelijk te 
verbeteren. Dit wordt opgepakt. 
 

3. Hans Pas vraagt zich af of het mogelijk is om de 501 in de 4
e
 divisie in het vervolg best of 5 te 

maken in plaats van best of 3. De wedstrijdsecretaris legt uit dat dit natuurlijk kan, maar dat dit 
zal betekenen dat veel wedstrijden laat zullen eindigen. Daar wil het bestuur niet voor kiezen. 
 

4. Nicky Stengewis-de Pater merkt op dat informatie over toernooien op de DBZP-
facebookpagina misschien niet voldoende is. Toegelicht wordt dat er een week voor ieder 
DBZP-toernooi een aankondiging via facebook plaatsvindt. Daarnaast is via verspreiding van 
reclamemateriaal aandacht gevraagd voor de toernooiencyclus en tot slot worden ook op de 
website alle toernooien vooraf aangekondigd. 

 

18. Sluiting 
De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlagen: 
 

1. Presentielijst 
2. Voordracht Nicky Stengewis – de Pater 
3. Jaarverslag Secretariaat 
4. Jaarverslag Wedstrijdsecretaris 
5. Verslag Tuchtcommissie 
6. Verslag Controlecommissie 
7. Financieel jaarverslag 
8. Verslag kascontrolecommissie 
9. Verslag webbeheerder 


