Notulen

Vergadering

: Algemene Leden Vergadering

Datum

: 27-08-2017

Plaats

: Ganzerik, Breda

Aanwezig

: 135 leden

Notulen door

: Jeannine Goossens

1. Opening en vaststellen agenda
Andy opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt
vastgesteld.
2. Notulen ALV 28-08-2016.
Notulen ALV is goed gekeurd geen op of aanmerkingen.
3. Financieel verslag seizoen 2016-2017
Het financieel verslag van het seizoen 2015-2016 wordt besproken, hierover komt
uit de aanwezige leden geen op- of aanmerkingen. Mochten er toch nog vragen
zijn kun je deze altijd stellen per mail aan de penningmeester.
4. Verslag kascommissie
De kascommissie heeft bij zijn bezoek aan de penningmeester geen
onregelmatigheden geconstateerd.
5. Begroting seizoen 2017-2018
De begroting is akkoord bevonden en er zijn geen vragen vanuit de leden.
6. Vaststellen vergoedingen 2016-2017 en contributie seizoen 2017-2018
Vergoedingen en contributie zijn het zelfde gebleven als voorgaande jaren.
7. Aanstellen verkiezingscommissie
 Maartje Bax en Cor Bax
8. Gesloten WBDF
we hebben besloten om dit jaar nog een keer een gesloten WBDF te organiseren.
Op 2 september wordt deze gehouden. We hebben besloten om het nu aan het
begin van het seizoen te doen om je aan elkaar te kunnen meten. Spelleiding
wordt door Brutus dart georganiseerd en er is een BBQ tussen door. Wij hopen
dat er veel leden aanwezig zullen zijn.
9. Wedstrijdzaken & eventueel aangepaste regels
Notulen regelementen ALV is voor iedereen inzichtelijk.
Voorstellen die tijdens de reglementen ALV zijn besproken worden nog een keer
verduidelijkt.




2 dartbanen op locatie. Is aangenomen mits de locatie het toelaat.
Speltypen voor laatste 8 in de bekerronde is aangepast. Voor alle divisies,
4 singels 501 best of 5, koppels 701 best of 5, bierronden 1001.
 Gedragsregels worden opgenomen in het regelement
 het wedstrijd formulier mag niet meer afgedekt worden.
 toelaten mandaat stemmen word later in de ALV behandeld
 een team uit de competitie halen dan moet 75% van het team er mee eens
zijn.
 Overschrijven teamlid is niet toegestaan in de laatste 6 speelweken dit
geld ook voor de beker wedstrijden
 Gideon had nog een mail gestuurd over niet roken op de locaties. Als team
heb jij het recht om te zeggen dat je niet wilt darten op een locatie waar
gerookt wordt. Het staat al duidelijk in de regelementen.
 Tactics nog spelen in de derde divisie? Dit kun je bespreken op de
regelementen ALV
10.Selectiezaken
We hebben ook dit seizoen weer een super league team en een team in de
Brabantcup. Om mee te spelen in de Meierijcup waren we helaas te laat met het
aanmelden. .
11.Ingediende voorstellen leden (wijzigen statuten inzake stemrecht ALV)
Embrecht had dit punt aangegeven in de reglementen ALV.
Embrecht geeft aan dat het jammer is dat we niet wisten dat dit in de ALV
besproken moest worden en niet in de regelementen ALV. Embrecht heeft een
jurist naar de statuten laten kijken daarin staat dat iedereen een volmacht heeft
om een stem uit te brengen voor een ander lid van de vereniging. Dit zou hij
graag anders zien. Dat een lid voor meerdere leden een stem mag uitbrengen. Hij
heeft ook navraag gedan bij de NDB maar deze doet hier verder geen uitspraak
over omdat ze een overkoepelend orgaan zijn en zich met de deelnemende
bonden verder niet bemoeien als het over statuten en regelementen gaat. De
jurist geeft ook aan dat in de statuten staat dat de stem van de voorzitter
doorslaggevend is.
Andy geeft aan dat Embrecht niet alleen in het verhaal staat om leden actiever
betrokken te laten zijn bij stemmingen. Als er gestemd moet worden moeten de
leden aanwezig moeten zijn om hun stem uit te brengen. Je kunt dus aan leden
vragen aanwezig te zijn.
Er komt een voorstel om andere manieren te vinden om te stemmen bijvoorbeeld
via het internet en digitaal stemmen. Naar deze optie zal zeker onderzoek gedaan
worden.
Er wordt ook gevraagd dat als het om stemming gaat van een nieuw bestuurslid
deze zich ook voor laten stellen via de site zodat mensen al een indruk kunnen
krijgen over wie het gaat. Dit vindt het bestuur een goed voorstel en zullen dit in
de toekomst ook mee nemen.
Embrecht vraagt ook of we de ALV en het ophalen van de enveloppen ook van
elkaar kunnen scheiden. Je kunt dan zelf een ALV bij elkaar roepen als er gestemd
moet worden over zaken en leden kunnen dan bepalen of ze hier bij aanwezig
willen zijn.
Twee voorstellen om over te stemmen.
Loskoppelen van ALV en ophalen enveloppen.  de meerderheid stemt tegen.
Het invoeren van mandaat stemmen  de meerderheid stemt tegen.
12.Voorstellen kandidaat bestuursleden
 Jeroen Hendrikx

13.Stem ronde nieuwe bestuursleden
1 keer blanco
108 ja
15 nee
Hierbij is Jeroen aangenomen als algemeen bestuurslid
14.Rondvraag
Jeannine Goossens: Ik heb het maken van de pasjes overgenomen van Sascha
met dank voor haar jaren inzet. De vraag is om bij het aanmelden van nieuwe
leden graag een duidelijke foto en alle gegevens van de nieuwe speler te mailen
naar pasjes@wbdfdarts.nl. Bij de betaling graag duidelijk de naam van het team
en speler vermelden. Bij het inschrijven van het nieuwe seizoen alle leden
aanmelden ook als ze nog geen lid van de WBDF zijn.
Er zijn voor komend seizoen 102 nieuwe pasjes aangemaakt en 120 teams
ingeschreven.
Pierre van Beers: kwitantie bij in de enveloppen voor alle teams. Dit gaan we
volgend jaar doen.
15.Sluiting
René sluit de vergadering met dank voor jullie aanwezigheid.
16.Team enveloppen uitdelen

