Reglementen ALV
Vergadering: ALV reglementen 2014
Datum:

13-04-2014

Onderwerp:

Reglementen

Aanwezig:

11 leden en 4 bestuursleden

Kopie:

Site: www.WBDFdarts.nl

Tijd:

11:00

Plaats: Breda
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Opening.
Ed opent de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.
Het ALV verslag van 21-04-2013 wordt na 1 opmerking goed gekeurd.
Andy Gennesse: Punt 12 van vorige reglementen ALV betreffende tekstuele
wijziging van regel 3.4: Niet aanwezig zonder bericht veranderen naar Niet aanwezig
staat nog niet in competitiemaster.
Deze zal door de daarvoor verantwoordelijke persoon alsnog in competitiemaster
worden gezet.
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Stemming Round Robin.
De evaluatie van de Round Robin is afgerond. De Round Robin zal m.i.v. het nieuwe
seizoen geen deel meer uitmaken van de te spelen onderdelen in de Eredivisie. Daaruit
vloeit natuurlijk ook voort dat hij ook niet in de 1e divisie gespeeld gaat worden. De
hoofdreden voor het afschaffen van de Round Robin is dat men te laat klaar is.
Er vindt stemming plaats: 15 voor 0 tegen, dus de Round Robin is afgeschaft als punt
onderdeel m.i.v. het nieuwe seizoen.
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Voorstel Jeroen Hendrickx:
Volgorde koppels aanpassen:
Deze is nu: AB-AB Zou kunnen zijn: AB-AB
CD-AB
CD-CD
CD-CD
AB-CD
AB-CD
CD-AB
Motivatie: Dit is i.v.m. wisselen binnen een team handiger, omdat alle 4 de koppels
eerst spelen, zodat de captains van beide teams in belang van de wedstrijd eerder
kunnen wisselen.
Na een discussie waaruit bleek dat dit voorstel een minimale meerwaarde heeft.
Er vindt stemming plaats: 3 voor 12 tegen, het voorstel wordt niet aangenomen.
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Voorstel Carlo Alonso en Erik Hommel:
Het naast de pasjes toe laten staan van pasjes in digitale worm, met andere woorden
een kopie van de pasjes in dropbox of andere digitaal bestand. Groot voordeel:
iedereen heeft altijd zijn pasjes bij de hand (in de telefoon). Verder zijn wij van
mening dat in deze tijd van digitalisering dit een grote stap is om het pasjessysteem
gebruiksvriendelijker te maken. Overigens hebben wij dit systeem in de tweede helft
van het seizoen meerdere malen toegepast en dit kon op grote waardering ban de
andere teams rekenen. Er waren een paar aspecten waarover gesproken is betreffende
dit voorstel, twee daarvan waren dat het systeem te arbeidsintensief is voor de WBDF
en dat het te fraude gevoelig zou zijn.
Er vindt stemming plaats: 0 voor 15 tegen, het voorstel wordt niet aangenomen.
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Rondvraag:
Aangezien de tijd het toelaat vraagt Ed of er mensen zijn die ervaringen m.b.t. de
reglementen en/of de toepassingen ervan heeft en die men wilt delen. Er blijken
inderdaad voorvallen te zijn geweest waar de regels zijn toegepast. De conclusie
was gelukkig wel dat de reglementen werken en goed toegepast zijn.
Jeroen Hendrickx: Hoe gaat men als WBDF om met buiten proportioneel gedrag
tijdens een wedstrijd.
Als men dat als team of speler ervaart dan kan men de wedstrijdleider bellen, zijn
telefoonnummer op de website staat vermeld onder: contact, contactpersonen,
wedstrijdleider.

Indien het ergens uit de hand blijkt te gaan lopen, dan moet
men dit voorkomen door de wedstrijd te staken en direct te
vertrekken. De WBDF kan niet op treden als Justitie! Echter
daar waar mogelijk zal de WBDF uiteraard wel op treden.
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Ed sluit de vergadering om 12:10 en bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage.
Aanwezigen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

Ed Holdorp / ’S Murfen
Pieter Emmen / Trouble Double
Andy Gennesse / 2 Fast 4 You
Henk van Gils / Batoba
Jan de Visser / DC de Put 2
Jan Andrik / Triple one Dart
Clazien v/d Oest / Big Ben 2
Richard Wirken / Triple one Dart
Tim van Hoof / Big Ben 2
Robinor Kamminga / D’n Juup 3
Frank Struijs / D’n Juup 3
Arjan v/d Kieboom / BDV Tsjk, Tsjk… Kaboom
Jeroen Hendrickx / DC The Legends
Ton Kemmeren / ’t Vaartje
Goof Verbunt / ‘t Vaartje

