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1

Opening
Ed heet de aanwezigen welkom .

2

Vorige verslagen
ALV verslag 19-8-2012: Er zijn geen op of aanmerkingen. Bij deze goedgekeurd.
Het verslag van de reglementen ALV is verspreid ter info.

3

Begroting
Ed Holdorp bespreekt het financieel verslag van seizoen 2012-2013. Er is ook dit jaar
weer ongeveer € 4.000,-- minder uitgegeven dan begroot. De begroting voor seizoen
2013-2014 wordt zonder opmerkingen aangenomen. De contributie voor seizoen
2014-2015 zal € 20,-- gaan bedragen conform voorstel Kascommissie en de gezonde
financiële situatie van de WBDF.

4

Kascommissie
Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Voorstel contributie verlaging met
€ 5,--.

5

Jeugd
Ed bedankt namens de WBDF Ben Willemsen voor zijn gigantische inzet van de
laatste jaren voor de Jeugd en de WBDF in het algemeen. Zijn taak heeft hij met veel
plezier uitgevoerd, echter door het zeer lage animo van de jeugd en uitbreiding van
zijn privézaken is het einde gekomen. Rob Dijkers neemt de jeugd training als daar
voldoende animo voor is voor zijn rekening.
De opkomst bij de gesloten WBDF en de Open Parel blijven gelukkig wel een succes.
Dit moeten we proberen te handhaven!!

6

Banen Commissie
De heren Huib Kramer en John Visseren worden bedankt. Helaas is er geen actie
geweest m.b.t. banen keuren. De taak wordt over genomen door Jack Mathijssen.
Verder is er geen animo te vinden onder de ongeveer 950 leden…..

7

Gesloten WBDF
De gesloten WBDF was weer gezellig en er was een lekkere BBQ. Alleen de opkomst
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viel weer zwaar tegen. (Zelfde tekst als vorig jaar)
Open Parel va het Zuiden
Open Parel 2013 was goed bezocht en het deelnemers aantal is nog stijgende,
daarom zullen wij uit moeten kijken naar een grotere locatie.
Rob Dijkers melde dat de Open Parel voortaan bij een WBDF locatie gehouden moet
worden, voor wat hoort wat.
Het bestuur zal hier gehoor aan geven.
8

Commissies
Kascommissie: Eric Burger Embrecht Hendrickx. Geen aanvulling voor Pieter
Emmen.
Commissie van Beroep: Carla Kramer, Rinus Esders en Erik Burger .
Banen commissie: Jack Mathijssen. Ben draagt spullen en info over.
Feest commissie: Alex Goossens

9.

Wedstrijdzaken
Er wordt gewezen op de extra Round Robin voor de Ere divisie. Meer info is te vinden
in het verslag van de reglementen ALV.
De geldende reglementen zijn op de WBDF site te vinden.
Het voorstel van Robin Roeland m.b.t. het eerder laten starten van de wedstrijden met
een half of heel uur is doorgeschoven naar de reglementen ALV.

10

Selectie zaken
Afgelopen seizoen heeft ons Brabant Cup team een goed jaar gedraaid. Het thuishonk
is de Scharen. Komend seizoen is er weer een Brabant Cup team.

11

Verzoek opheffing royement
Jack Mathijssen, Chantal van Hemert en Rinus Rustenhoven hebben een verzoek tot
opheffing royement Peter Schrijvers ingediend:
Na een mondelinge toelichting van Ed wordt dit verzoek door het bestuur afgewezen
en er is verwezen naar de geldende regels betreffende dit onderwerp in de WBDF
reglementen en de openstaande vorderingen. Tevens dient een dergelijk verzoek door
de betrokkene zelf gedaan te worden i.v.m. privacy.
Jack Mathijssen, Chantal van Hemert en Rinus Rustenhoven hebben een verzoek tot
opheffing schorsing Marian Schrijvers-van Helden ingediend:
Na een mondelinge toelichting van Ed wordt dit verzoek door het bestuur afgewezen
en er is verwezen naar de geldende regels betreffende dit onderwerp in de WBDF
reglementen en de openstaande vorderingen. Tevens dient een dergelijk verzoek door
de betrokkene zelf gedaan te worden i.v.m. privacy.

12

Bestuur
Carlo Wezenbeek is nogmaals bedankt voor zijn jarenlange inzet.
Ben Willemsen bedankt iedereen voor de jarenlange prettige samenwerking.
Hij benadrukt de inzet van het huidige bestuur.
Pieter Emmen wordt met een overgrote meerderheid van stemmen opgenomen in het
bestuur van de WBDF. Zijn functie binnen het bestuur is er een met een algemeen
karakter.
De functie van voorzitter en bestuurslid jeugdzaken zijn nog steeds vacant, er waren
tijdens de ALV geen gegadigden aanwezig. Ed Holdorp zal de functie van voorzitter
waarnemen.
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13

Rondvraag
Geen aanvullende vragen

14

Aanwezig ALV
DC ’t Dartpuntje, DC De Struiken, Knap Lelijk, Tjokvol en Eyecatcher, krijgen 8
bufferpunten toegekend van wegen het afwezig zijn bij de hoofd ALV.
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