Algemene Leden Vergadering DOGD 07-11-2018

Aanwezig zijn: Edwin Dodde Voorzitter.
Eddy Zuur Secretaris.
Martin v d Laan aspirant Penningmeester.
Tim Middelbos Algemeen Bestuurslid.
Er zijn 3 leden aanwezig: Roland v d Meer
Ria Bakker
Kornelis Boersema
Mark Pietersen.
1ste Opening Voorzitter;
De voorzitter heet allen welkom en geeft aan dat er 2 leden zich hebben
afgemeld.
Harry Garrelds en Johan Schanssema (Competitieleider)
2de Vaststellen notulen ALV 26-04-2017
Punt 9 moet Datamining zijn.
3de Verkiezing Penningmeester;
De voorzitter geeft aan dat Martin al een tijdje mee draait in het bestuur, wij
als bestuur vinden Martin een aanwinst.
Martin stelt zich even voor aan de leden. Er wordt gestemd en alle leden
stemmen voor. De voorzitter heet Martin nu officieel welkom.
4de Bestuur mededeling;
De voorzitter geeft aan dat het financieel niet goed gaat. Daarom kunnen wij
niet zoveel doen voor de leden. Om deze reden zal Ria ook teruggezet worden
in uren.
Roland v d Meer vraagt waarom het leden aantal terugloopt?? De voorzitter
geeft als antwoord hierop dat het niet duidelijk en ook niet hoe het bij de
andere bonden is.
Roland vraagt wat de plannen van het bestuur zijn om het weer op te trekken?
De voorzitter antwoord hierop het terug lopen tegen te gaan en kijken wat dit
teweeg brengt.

Er wordt gezegd dat er ook voor de jeugd meer gedaan wordt maar dat dit niet
echt van de grond komt.
Kornelis Boersema geeft aan dat Tasmania reclame maakt om darters binnen te
krijgen, ze bieden een locatie en betaald de contributie.
Het darten wordt ook meer individueel.
We moeten eerst financieel gezond worden en als dat gelukt is, dan kijken wat
we voor de leden kunnen doen.
Als bestuur zijn we nu compleet, er is een voltallig dagelijks bestuur en hebben
2 algemene bestuursleden.
Er is weer een dames LaCo team, ze doen het redelijk in de Poule.
De Ranking.
De ranking is iets wat uit het bestuur is gekomen. De eerste 2 waren zeer
slecht,2x 13 darters.
Harry Garrelds had eerst door gegeven dat hij niet verder wou gaan. Maar hij
heeft toch aangegeven dat hij het seizoen wel gaat afmaken. Maar het bestuur
heeft ingestemd dat na dit seizoen te stoppen met de Ranking.
Kornelis geeft aan dat het organiseren van een groot toernooi misschien iets is,
en te kijken naar een sponsor hiervoor. De voorzitter geeft aan dat een sponsor
moeilijk te vinden is.
5de Begroting/Jaarverslag;
Martin geeft uitleg over het verslag van de uitgaven en inkomsten.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur geen declaraties indienen om de
uitgaven laag te houden.
De voorzitter vraagt de leden om vertrouwen in het bestuur te hebben.
Voor 2019 zal er nog een begroting worden gemaakt en er zal een verslag
komen.
6de Vaststellen van de contributie;
De voorzitter vraagt om de contributie vast testellen op €52.50 De leden
stemmen hiermee in.
7de Voordracht van Erelidmaatschap.
De voorzitter stelt voor om Mark Pietersen Ere lid van de DOGD te maken.
Mark heeft meerdere functies binnen het bestuur bekleed. Manager van het
LaCo team, en onder hem hebben ze zeer goede prestaties neer gezet.
De voorzitter vraagt de leden dit goed te vinden. De leden stemmen hiermee

in.
Mark vindt het een hele eer en had dit niet verwacht. En geeft aan dat hij nog
altijd klaar staat.
8ste Ingekomen stukken;
Er zijn geen ingekomen stukken.
9de Verkiezing Tuchtcommissie;
Roland v d Meer blijft aan.
Er zijn geen zaken voor de commissie geweest.
10de Verkiezing Kascommissie;
Roland vraagt wat het inhoudt?? Martin antwoord hierop dat hij de papieren
van de Penningmeester mag controleren.
11de NDB;
Tim Oosterbeek is inmiddels alweer weg. Het bestuur bestaat momenteel uit
leden van andere bonden.
Voor de functie van Voorzitter kunnen ze niemand vinden.
De NDB heeft destijds gezegd dat men als NDB professioneler wil worden, maar
met de huidige interim-voorzitter die nu vaste voorzitter wil worden is dit een
grote stap terug.
De voorzitter geeft aan dat ondanks dat de NDB een bond is, zij zich nog steeds
manifesteert als federatie.
Roland vraagt of De voorzitter contact heeft met andere voorzitters? De
voorzitter geeft aan dat wij de ALV gaan afwachten en dat wij tegen deze
voorzitter gaan stemmen.
Mark vraagt of er ook weer een voorzittersoverleg is? Het antwoord hierop is
nee. Misschien voor de ALV maar dat is nog niet bekend.
Verder is er nu een voorinschrijving voor de NDB Ranking bij de Heren A en
Dames. Voor de Heren B geld dit niet.
NOC-NSF is een overkoepelende organisatie die voor financiële ondersteuning
zorgt voor topsporters die voor hun land uitkomen op internationale
wedstrijden. De dartsport is een door het NOC-NSF erkende sportbond en de
NDB ontvangt een x bedrag voor het uitzenden van haar darters. Het NOC-NSF
heeft besloten om meer gelden te besteden aan Olympische sporten, waardoor
de subsidie voor topdarters is vermindert. .

De NDB heeft een subsidie ontvangen voor een project waarvoor d.m.v.
datamining gegevens van alle darters wordt verzameld, deze gegevens worden
gebruikt om in te spelen op de wensen van de individuele darter. .
De voorzitter en de secretaris zullen afreizen naar de ALV van de NDB en zullen
dan zien wat er gebeurt.
12de Rondvraag;
Ria geen.
Kornelis geeft aan dat toen Frans overleden was er niets op de site is komen te
staan. De voorzitter geeft aan dat dit een privacy gebeuren is, en dat er
meerdere darters zijn weggevallen en deze ook niet vermeld zijn op de site.
Kornelis geeft aan dat er misschien een memoriam pagina moet komen op de
site. De voorzitter gaat hierover nadenken.
Roland geeft aan dat er in de beker een paar 5-0 uitslagen staan. Dat komt
omdat er teams hebben afgezegd. Meld je je netjes af dat wordt het een 5-0
vermelding. En meld je je niet af dan word je uit de beker gehaald.
Er zijn teams die expres naar de verliezers ronde gaan. De verliezers ronde zou
eigenlijk moeten worden afgeschaft.
Roland vraagt of er bij een 5-0 uitslag de reden daarvan erbij kan komen te
staan. De voorzitter geeft aan dat dit niet gaat lukken.
Kornelis oppert dat het misschien iets is om de inhaal tijd naar 2 week te
zetten.
Mark geen.
Tim geen.
Martin geen.
Edwin geen.
Eddy geen.
13de Sluiting ALV;
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en wenst ons welthuis.

