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1. Opening en vaststellen agenda
Welkom door Andy. Punt 4 op de agenda wordt vandaag niet over gestemd.
Verdere uitleg zie punt 4.
2. Notulen:
Notulen wordt besproken en is goed gekeurd.
3. Binnen gekomen post
Niets te melden.
4. Terug invoeren Round Robin (ingediend door Embrecht Hendrickx).
Twee jaar geleden is dit in de ALV besproken en gestemd. Er is toen voor gekozen
om een jaar proef te draaien en daarna opnieuw te stemmen. De menig was dat
de wedstrijd er lang gaan duren en is Round Robin weer afgeschaft.
De mening van een aantal aanwezigen nu is dat het gezien moet worden als een
opwarm rondje. Gido stelt voor om de Round Robin los te koppelen van de
wedstrijd omdat niet alle spelers altijd op tijd aanwezig kunnen zijn.
Het besluit is dat Andy gaat inventariseren bij alle captains van de eredivisie wat
hun mening is en dan komt dit punt terug op de ALV.
5. Promotie/degradatie regeling (ingediend door Sven Raaijmakers).
Sven ligt toe. Als je als tweede promoveert naar de bovenliggende divisie komt
het vaak voor dat je het seizoen daar op weer degradeer omdat het niveau toch
net te hoog is. Door een play-off te spelen voorkom je dit.
Ed: we hebben hier twee jaar geleden ook over gestemd er is toen tegen gestemd
omdat het een drukke periode is aan einde van het seizoen. De divisie
kampioenschappen worden tijdens de open parel gespeeld en dan is het al
moeilijk om de teams bij elkaar te krijgen. Ook voor promotie of degradatie
moeten alle teams op een dag samen komen. Dit kan problemen op leveren.

De wedstrijden kunnen ook op een doordeweekse avond plaatsvinden dan is het
misschien makkelijker te organiseren. Je moet er vanuit gaan dat iedereen zin
heeft in de wedstrijd om zo toch nog kans te maken in de huidige divisie te blijven
spelen.
Hoe verloopt het met de tweede en derde divisie? Moet daar ook
promotie/degradatie wedstrijden gespeeld worden?
Andy vraagt zich af of dit ook voor de tweede en derde divisie in moet voeren.
Voorstel is om dit alleen bij de eredivisie en eerste divisie in te voeren.
Een grote meerderheid is voor ±80%
6. Invoertermijn wedstrijdreglement aanpassen (ingediend door Karin
Antonissen)
Je hebt nu 72 uur om in te voeren en eventueel aan te passen van je ingevulde
stand op OIU. Voorstel van Karin is 48 uur om in te vullen en 24 uur om te
verbeteren. Andy merkt op dat er eigenlijk bijna nooit te laat worden ingevuld. Je
kunt een formulier niet meer veranderen als het door beide teams goed is
ingevuld. Als je zelf niet de mogelijkheid hebt om op tijd in te vullen kun je ook
iemand anders uit je team de score laten invullen. Je moet bij het invullen ook
goed opletten dat je alles goed invult van af het formulier.
Gideon vraagt of je bij opmerking een melding kunt maken als je iets niet kunt
lezen en of daar dan rekening mee gehouden wordt.
Jeroen Hendrickx vindt dat je iemand niet kan verplichten om het formulier binnen
een kortere tijd in te voeren.
Ed geeft aan dat we kunnen kijken wie er altijd laat is met invullen en deze teams
er op aan spreken. Andy kan alles inzien hoe laat iemand zijn formulier invult. Het
blijkt dat vooral in de lagere divisies laat wordt ingevuld. Deze divisie is vaak
minder geïnteresseerd in de regels.
De meerderheid is tegen invoertermijn aanpassen. Invullen blijft 72 uur.
Er wordt nog aangegeven dat de kopie van het wedstrijd formulier vaak slecht te
lezen is. Het scheelt al als je het formulier op het blok laten zitten. Voor het
komende seizoen zijn er nog voldoende formulieren voor alle teams. Zodra we
nieuwe formulieren moeten bestellen zullen we dit meenemen.
7. Aanpassen reglement m.b.t. rookbeleid (ingediend door bestuur WBDF)
Een van onze spelers heeft een vraag bij het bestuur ingediend betreffende het
rookbeleid. In bepaalde cafés wordt nog steeds gerookt en staan dartborden in
een rookruimte. Wettelijk mag er in de cafés niet meer gerookt worden. Maar wat
te doen als er toch in een café gerookt wordt? Het bestuur is van mening dat je
recht hebt op een rookvrije ruimte en wil de tegenstander hier geen gehoor aan
geven dan valt het onder de regeling dat de dartbaan niet in orde is. Dan moet er
binnen een half uur een oplossing gevonden zijn. Zie het reglement onder punt
12.1 t/m 12.4.c speelgelegenheden staat beschreven hoe verder te handelen bij
niet opvolgen van de regels. 15.c punt 2.35 staan afspraken over roken en klaar
staan voor de wedstrijd. Ook de NDB is duidelijk over dat je moet kunnen darten
in een rookvrije ruimte Andy geeft aan dat het wel moeilijk is om dit aan te geven
aan de tegenstander. De speler die moeite heeft met het darten in de rookruimte
kan contact opnemen met de tegenstander om van te voren te overleggen. Je
hebt het recht om een rookvrije ruimte te vragen. Maar in de praktijk wordt jij
dan gezien als de klager.

Het is waarschijnlijk een tijdelijk probleem omdat er wettelijk in de cafés niet
gerookt mag worden en alle cafés zich hier uiteindelijk aan moeten houden.
Het bestuur zal bij inschrijving van een nieuw team er op attenderen dat een
darter recht heeft op een rookvrije dart ruimte.
Als het een probleem blijft voor teams dan zullen we hier toch naar moeten kijken
en een aanvulling op de reglementen toepassen.
Iedereen is voor.
8. Rondvraag en Sluiting
John Genet: in het reglement staat dat de competitie volgens het piramide
systeem is opgezet. Ed geeft aan dat dit op het ogenblik niet mogelijk is. Als er
meer leden bij komen is dit te realiseren.
Gideon de Grauw: als Round Robbin weer wordt ingevoerd moeten ook de buffer
punten anders worden ingedeeld als je tegenstander niet komt opdagen. Dit
nemen we mee naar de volgende ALV.
Muijs en Berg: kan volgend seizoen de finale locatie sneller duidelijk zijn. De
vraag is of het uitmaakt dat een team mogelijk een finale bij een thuislocatie
gooit. Want als we van te voren de locatie bepalen kan dat het gevolg zijn. De
aanwezige leden vinden dat het thuisteam geen voordeel heeft dus er aan het
begin van het seizoen al een locatie bepaald kan worden.
We hadden vorig jaar een beker finale dag waar door 4 teams werd gestreden. Er
is daarna besloten om dit te splitsen in halve finale en finaledag, dus niet alles op
1 dag. Het voordeel is dat je dan op meerdere locaties terecht kan en is de
wedstrijd korter en kan er minder drank genuttigd worden. Dit hebben we terug
gedraaid omdat je dan meer wedstrijd hebt op 1 dag.
We hebben ere en eerste divisie van tweede en derde divisie gescheiden met de
gelegenheid dat teams verder komen. Er wordt door de aanwezigen aangegeven
dat de finale daardoor vaak minder spannend is omdat op dat moment ere/eerste
tegen tweede/derde moet gooien. Er zijn verschillende voorstellen. Van het begin
af aan alle divisies door elkaar of tweede en derde divisie eerder laten instromen.
Op de komende ALV zullen we dit punt ter spraken brengen zodat iedereen zijn
mening hierover kan geven.
Michael v Ginneke: is het mogelijk om minimaal twee borden in een café tot je
beschikking te hebben? Het is fijn dat je tijdens de wedstrijd ruimte hebt om in te
gooien voor je eigen partij. Hier staat niets over in het reglement. Dit is een punt
voor de volgende reglementen overleg.
Henk v Gils: is er een Jeugd Laco team opgezet omdat er een verzoek om een
jeugd Laco team te vormen was.
Er zijn wel gesprekken geweest onderling maar deze verliepen niet vlekkeloos. Er
is gekeken voor een begeleider voor dit team maar dat is helaas niet gelukt. Er is
gekozen om dit jaar hier niet mee door te gaan. Er moet vertrouwen zijn dat een
team een heel jaar uitspeelt anders is het al niet zinvol om hier aan te beginnen.
Namens oude brug: kan er met de indeling van de wintercompetitie rekening
gehouden worden met meerdere thuis spellende teams. Er zijn dan niet genoeg
banen. En de laatste wedstrijd van het seizoen niet twee teams uit de zelfde
plaats tegen elkaar zetten. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te
houden.
Andy bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

