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ulen
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adering

: Algeme
ene Leden Vergadering

Datum
m

: 28-08-2
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Plaatts

: Ganzer ik, Breda
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wezig
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den
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: Jeannin
ne Goossens

1. Notulen ALV
A
30-08-2015/ AL
LV Regelem
menten 20
016.
Notulen AL
LV is goed gekeurd.
g
Regelemen
nten ALV wo
ordt doorge
enomen.
Bekerwedstrijd: het verzoek
v
om beide team
ms het wedstrijd form ulieren in te
t vullen
a
anders bez
zorgd dit ex
xtra werk.
De speelwe
eken zijn go
oed bekeke
en dit jaar er
e is rekening gehoud en met alle
e
ffeestdagen
n. Bekerronde is nu oo
ok volledig zichtbaar.
2. Regeleme
enten ALV punt 2 tw
wee borden
n op speellocatie
D
Dit punt sto
ond niet op
p de agenda
a van het reglementen
n ALV jl. Err is toen ge
estemd
agenda sto
m
maar omda
at dit punt niet op de a
ond wordt het
h nu in de
e ALV besprroken
e
en gestemd
d.
S
Stemmen: meer stem
mmen tegen
n dan voor dus dit seiz
zoen is het nog niet verplicht
o
om twee bo
orden op de
e locatie te
e hebben.
3. I
Ingekome
en stukken
n: zaak vo
oor de com
mmissie va
an beroep m.b.v. kla
acht
o
over playo
offs
E
Er is een kllacht gekom
men betrek
kking tot de
e loting van de playofffs. Deze is naar
n
de
c
commissie voor beroe
ep gegaan e
en als hier de uitspraa
ak van kom
mt wordt ditt
g
gemeld.
4. V
Verslag ka
ascommissie
D
De kascommissie heeft bij zijn b
bezoek aan de penning
gmeester g een
o
onregelmattigheden ge
econstateerrd.
5. J
Jaarversla
ag penning
gmeester
E
Ed Holdorp bespreekt het financ ieel verslag
g van het se
eizoen 201 5-2016, hierover
k
komt uit de
e aanwezige
e leden gee
en op- of aanmerkinge
en. Mochte
en er toch nog
n
v
vragen zijn
n kun je dez
ze altijd ste
ellen per mail.
6. Begroting
g seizoen 2016
2
-201 7
G
Gesloten WBDF
W
is verhoogd uit e
ervaring vo
orig jaar. Ve
erder is de begroting het
z
zelfde geble
even. De begroting is akkoord bevonden.

7. Vaststellen vergoedingen 2016-2017 en contributie seizoen 2017-2018
Vergoedingen zijn het zelfde gebleven als voorgaande jaren.
8. Wedstrijdleider/ selectie zaken/ bekers wintercompetitie
Het bestuur had besloten om afgelopen seizoen alleen de nummers 1 uit een
poule een beker te geven. Dit omdat er altijd veel bekers niet worden opgehaald.
Op dit besluit kwam veel commentaar van de leden. De vraag is wat willen de
leden voor het komende seizoen.
Stemmen: meerderheid is voor alleen de nummers 1 een beker.
9. WBDF site/ media gedragsregels
Er is een nieuwe website ontwikkeld in het begin hadden we wat opstart
problemen maar nu loopt alles. Mocht je op of aanmerkingen hebben over de
website mail dan naar René van Bavel.
Er wordt ook vaak via sociaal media naar elkaar gescholden, doe dit niet. Probeer
problemen met elkaar te bespreken. Je kunt dit ook de volgende dag doen als de
gemoederen weer wat zijn bedaard. Respecteer elkaar.
10.Verkiezingen bestuur
 Andy Gennesse en Ed Holdorp hebben per abuis hun zittingstermijn van 3
jaar overschreden. Ed Holdorp stelt zich niet opnieuw verkiesbaar.
 Stembureau (3 leden): er worden 3 leden gevraagd om stemmen te tellen
 Kandidaat voorzitter: Andy Gennesse & Embrecht Hendrickx
Andy is aangenomen als nieuwe voorzitter
 Kandidaat bestuurslid: Pieter Emmen & Carla Kramer
Beide zijn aangenomen als bestuurslid
11.Verkiezing kascommissie
Eric Burger blijft in de kascommissie en Maurice Rijnart wordt toegevoegd
12.Verkiezing commissie van beroep/ tuchtcommissie
Eric burger blijft in de tuchtcommissie en Maurice Rijnart wordt toegevoegd.
13.Verslag banencommissie
Er zijn ongeveer 70 locaties waar je kunt darten. Je kunt een A tot C status
verdienen. Als een locatie onder een C status komt mag een tegenstander zeggen
dat ze hier niet willen spelen. De verantwoordelijkheid ligt bij de teamcaptain en
niet bij de kroeg uitbater. Er zijn nu ongeveer 15 locaties bekeken en blijkt dat er
veel C locaties zijn. Mark probeert het komende seizoen zoveel mogelijk locaties
te bezoeken en advies te geven voor verbetering.
14.Verkiezing banencommissie
We kunnen nog hulp bij het keuren van de banen gebruiken. Je kunt je ten
allertijden aanmelden via het secretariaat.
15.Rondvraag
Niets voor de rondvraag
16.Sluiting
Andy sluit de vergadering met dank voor jullie aanwezigheid.
17.Uitdelen bekers podiumplaatsen seizoen 2015-2016
18.Team enveloppen uitdelen

