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Het is ook wel raar dat je het volgende seizoen pas de straf uitdeelt maar dit kan
niet anders omdat ons seizoen al is afgelopen.
21 van de 35 aanwezigen zijn voor. Het voorstel is aangenomen.
Niet deelnemen aan beker finale volgend jaar niet mee doen met de beker
competitie.
Hier is iedereen het mee eens. Voorstel is aangenomen.
Dartbaan en dartbord moet zonder podium bereikbaar zijn.
Dit voorstel komt voort uit klachten van leden. Vanuit de bruine pij geven ze aan
nooit klachten te krijgen van de spelers zelf dus wel jammer dat ze dit niet gelijk
aangeven. Als bestuur willen we dit als advies punten toevoegen.
Afschaffen play-offs.
Play-offs zijn ingevoerd om het heen en weer schipperen van de ene naar de
andere divisie van teams te voorkomen. In de praktijk blijkt dat het animo van
de teams minimaal is en dat teams niet komen opdagen voor de play-offs.
De meerderheid is voor. Het voorstel is aangenomen.
Bufferpunten meenemen van de 6 laatste speelweken meenemen naar volgend
seizoen.
Dit voorstel is ontstaan omdat blijkt dat er teams op het eind van de competitie,
die toch al zeker zijn van hun plekje binnen hun divisie, niet meer komen
opdagen en onderling een 9-0 regelen.
19 van de aanwezige 35 leden zijn voor. Het voorstel is aangenomen.
Overschrijven van leden in de eerste 4 weken schrappen.
Meerderheid is voor. Het voorstel is aangenomen.

4. Voorstellen Louis Wijmans
Louis is niet aanwezig punten worden niet besproken.
5. Voorstel Chantal van Hemert en Marian Schrijvers
 Het niet mogen overschrijven van leden in de 2de helft van de competitie om
competitie vervalsing te voorkomen.
Het gaat alleen over het overschrijven een nieuw lid inschrijven mag wel.
Meerderheid is voor. Het voorstel is aangenomen.
6. Rondvraag en Sluiting
 Ferry Lips: kunnen we iets ondernemen aan het niet komen opdagen van een
volledig team.
Een aantal jaar geleden hebben we de regel ingevoerd dat je moet komen ook al
ben je alleen. Iedereen weet een jaar van te voren wanneer de wedstrijden zijn
dus hou er als team ook rekening mee. Het is voor de tegenstander niet leuk als
dit gebeurt en kan zeker negatief uitpakken in de uitslag van de competitie.
Iedereen is het er over eens dat het niet sportief is en hopen dat teams hier ook
rekening mee houden.
Andy sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

