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Notulen Algemene Ledenvergadering zaterdag 18 mei 2019 in Café Stout 
 

Aanwezig: Jan Maarten van der Valk (voorzitter), Ruud Heersping (penningmeester), Arjan Aaldering 

(secretaris), Laurens de Koning (wedstrijdsecretaris), Diana Kruidenier (bestuurslid toernooien), Willy 

Coolen, Joop Reedink, Joshua van Rootseler, Kai Schmahl, Louis Eijzenga, Gerlinda Sanders, Marscha van 

den Barselaar, Rob Frederiks, Jos Middel, Herman Bouman, George Bernards, Michel Bodd, Patrick 

Bouwman, Mickaël Devallet, Bas Verhaaf, David van Leeuwen 

 

Totaal aanwezig: 21van de 228 leden 

 

Afwezig met kennisgeving: n.v.t. 

 

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter heet iedereen welkom en bedankt de leden voor hun aanwezigheid. 

De voorzitter legt de notulen van de vorige ALV voor en vraagt of hier nog op- of aanmerking over zijn. 

Deze zijn er niet en de notulen worden door de vergadering goedgekeurd. 

 

2. Verantwoording van de penningmeester 

De penningmeester geeft aan dat de club gezond is. Er is een positief saldo. 

Het totale saldo per vandaag is € 4901,54. Dit zijn de betaalrekening en de spaarrekening bij elkaar 

opgeteld. 

2.1 Verslag van de kascontrolecommissie (Marscha van den Barselaar en Suzanne Nijpels, de 

laatste is helaas verhinderd). 

De kascontrolecommissie geeft aan dat de kosten voor de rekeningen lager kunnen. De 

voorzitter en de penningmeester zullen hier het aankomende seizoen in duiken. 

De kascontrole commissie is akkoord met de gevoerde boekhouding en stelt aan de 

vergadering voor om decharge te verlenen voor de gevoerde boekhouding. 

De vergadering verleend het bestuur met algemene stemmen decharge voor de gevoerde 

boekhouding. 

 

3. Verantwoording van de secretaris 

De secretaris geeft aan dat het goed gaat met de club als het gaat om ledenaantallen en aantallen 

teams. Helaas zijn we tijdens het seizoen 3 teams kwijtgeraakt, maar de wedstrijdsecretaris heeft dit op 

kunnen vangen in de competitie. 

Het eindaantal van de leden is daardoor 228 tegen 248 vorig seizoen en 13 teams op de maandag en 15 

op de dinsdag tegenover respectievelijk 17 en 12 vorig seizoen.  
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4. Bespreking van afgelopen seizoen door de wedstrijdsecretaris 

Het was een bewogen seizoen. Zoals de secretaris al aangaf, is het aantal teams omlaag gegaan door 

uitval van enkele teams. 

Er is een hoog niveau bereikt, ook op de dinsdag dat altijd ietsje minder is geweest in het verleden. Dat 

ligt nu achter ons. 

Er is, zoals dat besloten was bij de vorige ALV, een aantal malen door spelers ingevallen in teams van 

een andere speelgelegenheid. Dat is goed bevallen. Alle wedstrijden zijn hierdoor gespeeld geweest. 

Hopelijk hebben we aankomend seizoen weer zo’n groot aantal teams op zowel de maandag- als de 

dinsdagavond. Het bestuur zal zich daar in ieder geval voor inzetten. 

 

5. Aankomend seizoen 

De voorzitter geeft aan dat er voor aankomend seizoen een aantal veranderingen aan komen: 

• Rookbeleid 

Dit is in enkele speelgelegenheden nog steeds van toepassing: deze hebben een aparte 

rookruimte waar ook gedart wordt. Dit zijn Het Barretje, Sint Marten en Street Café. Er wordt 

voorgesteld dat er tijdens de competitiewedstrijden niet meer gerookt mag worden in de 

omgeving van de dartbaan, tenzij alle spelers van beide teams hier geen bezwaar toe hebben. 

Laurens stelt de eigenaren van de speelgelegenheden hiervan op de hoogte. Het Huishoudelijk 

regelement zal hiertoe worden aangepast. 

• Nieuwe software voor de registratie van de competitie en het onderhouden van de website 

In verband met het vertrek van Arjan Aaldering als webmaster en secretaris en degene die de 

Excelsheets onderhield waarmee de competitie bijgehouden wordt, moet er naar een andere 

oplossing gekeken worden. 

Het bestuur heeft inmiddels gesproken met Teambeheer. Zij verzorgen reeds de publicatie van 

de uitslagen en de scores alsmede de ledenadministratie voor 24 dartbonden in Nederland. Zij 

kunnen eigenlijk alle spelsystemen aan en geven aan dat zij ook onze speelwijze kunnen 

adopteren. De kosten hiervoor zijn € 550,00 per jaar. 

De voorzitter vraagt de vergadering om toestemming om deze jaarlijkse investering in onze 

vereniging te doen. De vergadering stemt hier unaniem meer in. 

 

6. Bestuursverkiezingen 

De secretaris is aftredend en niet herkiesbaar. 

De wedstrijdsecretaris is aftredend en wel herkiesbaar. 

Het bestuurslid toernooien is aftredend en niet herkiesbaar. Deze functie komt te vervallen als 

bestuursfunctie en gaat door als ondersteunende functie. Diana Kruidenier wil dit dan graag blijven 

doen. De vergadering stemt hiermee in. Diana wordt bedankt voor haar inzet als bestuurslid al deze 

jaren. 

De voorzitter heeft de aanwezige voor de opening van de ALV reeds gevraagd om akkoord te gaan met 

de benoeming van Arjan Aaldering als Erelid van de vereniging. Dit voor 12 jaren van inzet in diverse 

functies binnen de vereniging. De leden zijn hiermee akkoord gegaan en de voorzitter benoemd Arjan 

dan ook tot het 4e Erelid van de vereniging. Arjan Aaldering spreekt zijn dank uit. 
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Er zijn voor de functie van Wedstrijdsecretaris geen andere kandidaten dan Laurens de Koning. Er wordt 

gestemd bij handopsteken en Laurens wordt met algemene stemmen herbenoemd als 

Wedstrijdsecretaris. 

Voor de functie van Secretaris heeft alleen Joshua van Rootseler zich aangemeld. Ook hier wordt bij 

handopsteken gestemd. Met 1 blanco stem en de rest voor wordt Jushua benoemd als de nieuwe 

Secretaris. 

 

7. Ingekomen stukken 

• De Oldies doen het voorstel om te kijken of het mogelijk is om de winnaarspoule meer te laten 

spelen. Zij vinden dat het aantal wedstrijden op een avond wat weinig is. 

Het voorstel wordt, na wat discussie en wederhoor in stemming gebracht. Hier komt het 

volgende uit: 

Voor: 13 
Tegen: 0 

Onthoudingen: 8 
Waarmee het voorstel is aangenomen. Hierna wordt er besproken wat de beste nieuwe vorm 

wordt voor deze competitie nieuwe stijl. De volgende voorstellen worden in stemming gebracht: 

Spelopties Aantal stemmen 
501 best of 5 gaan spelen in de dubbels 0 

301 best of 3 dubbel in toevoegen 15 
1001 naar 701 best of 3 voor de teamronde 0 

De rest heeft zich onthouden van stemmen 

Dit spelsysteem zal ook in de Play-Offs in de winnaarsronde worden gehanteerd. Voor de rest zal 

de wedstrijdsecretaris bekijken of dit wenselijk is. Het Huishoudelijk regelement zal voor 

bovenstaande beslissing moeten worden aangepast. 

• Bas Verhaaf vraagt waarom het kwam dat bij het uitstappen van een team voor de splitsing, dit 

team toch was ingedeeld in de Winnaarspoule. Had dat niet anders gekund en is dit niet 

onnodig nadelig geweest voor een ander team? 

o De Wedstrijdsecretaris geeft aan dat dit lastig is i.v.m. de schema’s die reeds gemaakt 

waren. Dit is een behoorlijk arbeidsintensief werk. Daarbij heeft hij eerst zijn uiterste 

best gedaan om de teams toch nog binnenboord te houden. 

• Joshua van Rootseler vraag of het mogelijk is om het spelformat voor de bekerwedstrijden is 

aan te passen. Dit omdat er nu vaak al gestopt wordt wanneer een van de teams niet meer kan 

winnen. Hij stelt voor om bijvoorbeeld te beginnen met de dubbels en daarna pas de 

enkelspelen te doen. 

o Het bestuur stelt voor om in het Huishoudelijk regelement op te nemen dat er verplicht 

tot en met de 2e koppel moet worden uitgespeeld. De vergadering gaat hiermee 

akkoord. 
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8. Rondvraag 

Er heeft niemand iets voor de rondvraag 

 

9. Sluiting van de vergadering door de voorzitter 

De voorzitter dankt een ieder voor zijn en haar aanwezigheid en biedt iedereen een drankje aan namens 

de vereniging. 

 

Namens het bestuur, 

 

Arjan Aaldering 
Secretaris 


