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1. O
Opening en
e vaststellen agend
da
W
Welkom do
oor Andy.
2. N
Notulen vo
orige rege
elementen
n ALV:
Notulen is doorgenom
d
men en goed
dgekeurd.
3. V
Voorstelle
en bestuur
r WBDF.
 Mark van de Muijsen
nberg: miniimaal twee dartbanen op de loca
atie? Gaan we
w dit
per divisie
e maken off voor alle d
divisies. Je kunt een kroeg
k
eigen
naar niet
verplichte
en om twee
e banen te h
hebben. Ku
unnen we het ook gew
woon als
adviespun
nt houden? In de rege
elementen opnemen
o
mits
m de loca
atie het toelaat.
Conclusie; advies pu
unt met toe
evoeging als
s de locatie
e het toelaa
at.
 René van Bavel: spe
eltype laatsste 8 bekerc
competitie?
? Voor alle divisies, 4 singels
501 best of 5, koppe
els 701 besst of 5, bierrronden 100
01. Finale d
dag 4 loten en in
de hoed en
e de eerste
e die getro kken wordtt is thuisspelend team
m. Finale we
edstrijd
“bull” om te bepalen
n wie begintt.
 Pieter Emmen: gedragsregels? (Gedragsregels zijn toegevoegd
d aan de ag
genda).
Als er klac
chten kome
en van een team is he
et bestuur bevoegd
b
om
m het team
m
strafpunte
en te geven
n. Dit is tijd
dens het da
arten. De ca
aptain van het team moet
m
ook zijn verantwoord
v
delijkheid h
hier in nemen en zijn teamleden
t
er op te wijzen.
Bij een kla
acht ook de
egene bevrragen waar de klacht tegen
t
inged
diend is. Be
estuur
ook de captain inlich
hten over k lachten die
e van zijn te
eamlid kom
men en dan kan de
captain oo
ok actie ondernemen. Er is een tuchtcomm
t
issie als er zaken verd
der aan
de orde moeten
m
kom
men. In de rregulieren ALV
A
zullen we dit nog een keer kenbaar
k
maken aa
an alle team
ms. Gedragssregels worden opgen
nomen in de
e regeleme
enten
met uitzondering van social me
edia. Een wedstrijd
w
forrmulier mo
oeten beide
partijen getekend wo
orden maa r een opme
erking mag ook alleen
n digitaal.

4. Invullen wedstrijdformulieren
 Embrecht Hendrikx: thuisspelend team vult het formulier eerst volledig in, en
overhandigd het dan aan de captain van het uitspelend team zodat deze het
invult? Hoe dan ook moet het thuisspelend team eerst invullen. Nu mogen deze
hun namen afdekken zodat de tegenstander nog niet weet wie er tegen wie gaat
gooien. Het voorstel is om dit niet meer te doen om zo strategie ’s je spellers op
te stellen. Je speelt altijd allemaal een keer uit en thuis dus je hebt allebei een
keer het voordeel. De meningen zijn hier wel over verdeeld.
Meeste stemmen zeggen voor het voorstel van Embrecht dus het volgende
seizoen mag het wedstrijd formulier niet meer afgedekt worden.
 Embrecht Hendrikx: toelating mandaatstemmen tijdens de verkiezing van
nieuwe leden in het bestuur, nieuwe bestuursleden eerst voorstellen aan de
leden en dan pas toelaten in bestuur?
De laatste verkiezingen zijn de mandaatstemmen niet geaccepteerd. Als er wel
mandaatstemmen zijn toegestaan kun je deze dan zowel in het regelement ALV
als in de gewone ALV gebruiken.
Het is nu zo (staat in de statuten) dat het bestuur ruim van te voren aan geeft
welke onderwerpen er in de vergadering besproken worden dus kun je als lid
zorgen dat je er bent als je het een belangrijk onderwerp vindt. Je mag twee
stemmen meenemen naar een ALV.
Er wordt wel afgesproken dat als er voorstellen komen die niet door de beugel
kunnen het bestuur een standpunt kan innemen ondanks de mandaat stemmen.
De meeste stemmen zijn voor dus voorstel mandaat stemmen is goedgekeurd.
.
5. Uit de competitie halen van een team
 Frank Jansen: ik vindt niet dat 1 persoon een team uit een competitie kan halen?
We zijn het er allemaal mee eens dat dit niet kan. 75% van het team moet het
er mee eens zijn.
6. Rondvraag en Sluiting
 Overschrijven teamlid in de laatste 6 weken? Er mogen geen leden meer
overgeschreven worden in de laatste 6 speelweken. Hoe gaat dit in de beker
wedstrijden? Er staat niets over in het reglement of hij de bekerwedstrijd mee
mag gooien. Het is opgezocht in het reglement en er staat bij 2.1 dat de
bekerwedstrijden onder de competitie vallen dus ook hierin mag geen speler
worden overgeschreven worden in de laatste 6 speelweken van de competitie.
Dit moeten we duidelijker opnemen in het regelement.
 Adres wijzigen bij de KvK deze staat nog op grote markt.
 CLOD ticket, Jamie van Bavel zou graag een ticket willen. We gaan dit in het
bestuur overleggen
 Finale dag waarom op maandag? We nemen dit mee naar volgend jaar.

Andy bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

