Notulen

Vergadering

: Algemene Leden Vergadering

Datum

: 30-08-2015

Plaats

: Ganzerik, Breda

Aanwezig

: 131 leden

Notulen door

: Jeannine Goossens

1. Opening
Andy Genesse heet iedereen welkom. We starten een uurtje eerder dan normaal
vanwege andere darttoernooien.
2. Vaststellen notulen vorige ALV
ALV verslag 24-08-2014: geen op of aanmerkingen, bij deze goedgekeurd.
3. Financieel verslag seizoen 2014-2015
Ed Holdrop bespreekt het financieel verslag van het seizoen 2014-2015., hierover
komt uit de aanwezige leden geen op- of aanmerkingen.
4. Verslag kascommissie.
De kascommissie heeft bij zijn bezoek aan de penningmeester geen
onregelmatigheden geconstateerd.
5. Bestuur: voorstellen kandidaat bestuursleden.
Embrecht Hendrixk heeft wel een jaar mee gedraaid maar helaas stelt hij zich niet
kandidaat. René van Bavel, Mark vd Muijsenberg en Jeannine Goossens hebben
zich kandidaat gesteld. Hierover zullen de leden stemmen. We zijn nog steeds
opzoek naar een nieuwe voorzitter.
6. Stemronde nieuwe voorzitter en bestuursleden
Stemming is positief alle nieuwe leden worden geïnstalleerd.
7. Begroting seizoen 2015-2016
Ed Holdrop bespreekt de begroting van het seizoen 2015-2016 waarbij
geconstateerd wordt dat de begroting voor de gesloten WBDF anders is dan
voorgaande jaren. De reden hiervan is dat we de gesloten WBDF willen
combineren met de Open Parel. De Open Parel komt dan te vervallen en zo het
prijzen geld bij onze eigen leden blijft. Wij hopen dat daar door meer leden zullen
deelnemen aan de gesloten WBDF.

De site van de WBDF wordt dit jaar aangepast dus daar is extra geld voor
uitgetrokken.
De begroting voor seizoen 2015-2016 wordt goedgekeurd.
8. Jeugd
Wederom wordt de vraag gesteld of er vrijwilligers zijn om de jeugd te
begeleiden. Dit zou 1x in de week zijn. Er komt geen aanmelding van de
aanwezige leden.
9. Commissie: commissie van beroep, kascommissie en banencommissie
De leden van de kascommissie: Eric Burger en Carla Kramer
Commissie van beroep: Carla Kramer en Eric Burger. Rinus is niet aanwezig deze
wordt benaderd.
Banencommissie neemt Mark vd Muijsenberg en René v Bavel vanuit het bestuur
op zich zijn er nog leden die mee willen helpen? Vorig jaar heeft Patrick Daamen
zich aangemeld. Deze is niet aanwezig maar wordt benaderd.

10. Gesloten WBDF/Open parel
Dit wordt een andere opzet in de hoop dat er meer animo is. Deze worden
samengevoegd zodat er geld naar onze leden gaat en dat het een gezellig feest
wordt. Voor elke divisie wordt er prijzengeld ingezet dus je speelt in je eigen
divisie.
11. Wedstrijdzaken & eventueel aangepaste regels
Als aanvullende regel zit het rookbeleid in de enveloppe. Op iedere locatie is het
verplicht om een rookvrije baan aanwezig te hebben.
Andre Visser geeft aan dat er in zijn café geen rookvrije ruimte is. Andy geeft aan
dat er tijdens de super leage niet gerookt wordt dus moet het andere keren ook
kunnen. Het zijn de regelementen van de NDB en gemeente.
12. Selectie zaken
Brabant cup heeft het goed gedaan afgelopen seizoen. Er zijn nieuwe shirts
aangeschaft. Er is voor het komende seizoen ook een super leage team. Wij
wensen hun veel succes.
13. Ingediende voorstellen leden
Er zijn geen ingediende voorstellen.
14. Rondvraag
Maikel van Ginneken: Alv reglement is er gesproken over promotie/degradatie
wedstrijden. Toen is besloten (80% voor) dit alleen bij ere en eerste divisie toe te
passen.
15. Sluiting
Ed Holdrop sluit de vergadering en nodigt de captains uit de teamenveloppe op te
komen halen bij de bestuurstafel
16. Uitdelen teamgegevens
.

