Notulen ALV 17-10-2014
Aanwezig

29 leden met 6 machtigingen (totaal 35 stemmen aanwezig)
Lijst met aanwezigen zie bijlage 1.

Aanwezig bestuur

Willem van der Putten (voorzitter), Michael van Eijk
(wedstrijdleiding) en Sharon Roosen (secretaris)

Afwezig bestuur
met afmelding

Rene de Loos (penningmeester)

Afwezig

Zie bijlage 2.

Voorzitter vergadering

Willem van der Putten

Notulist vergadering

Sharon Roosen

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Notulen ALV 10 januari 2014
Bespreekpunten en ingekomen stukken
Financiën
Diverse toelichtingen

1. Opening:
De VZ opent de vergadering om 20.06 uur met welkomstwoord en een terugblik op het
afgelopen half jaar.
-

Twee leden van de Tilburgse Dartvereniging zijn helaas onlangs overleden t.w.
Hendrik Kruizinga en Hennie Moors.
Kampioenen TDV
Beker:
Magic Dreams
Eredivisie:
Magic Dreams
Supercup:
Slijmers

1e divisie:
2e divisie:
3e divisie:
4e divisie:

Magic Puddings
Xtreme Sport 4
Dongewijk 1
VOP

Divisiekampioenen:
Eredivisie:
Michael van Eijk
e
1 divisie:
Hans van Hoek
e
2 divisie:
Bob Morely
e
3 divisie:
Willie van Dijk
e
4 divisie:
Roland van den Nieuwenhuizen
TDV-CloD-tickets:
Heren:
Rob Tilemans
Danny Bosch
Dames:
Danielle IJpelaar
Junioren:
Martijn Piree
Meisjes:
Ashley Snijders
Aspiranten: Robbie de Bie
Teams NDB finaledagen:
Xtreme Sport 4
2e plaats
Magic Dreams
2e plaats
Teams landelijk:
Brabant Cup
Meierij Geel
Meierij Blauw
Superleague

2e plaats
2e plaats
3e plaats
Red Alert 2e plaats overgangsklasse
Real Magic kampioen overgangsklasse en promotie naar
hoofdklasse

2 jeugdwedstrijden gespeeld tegen Helmond

Benito van de Pas:

EK en WK PDC

Sharon Roosen:

geplaatst voor het Nederlands Team

2. Notulen vorige ALV
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen op de notulen van de vorige ALV.
Stemming goedkeuring notulen:
Voor: 32
Blanco: 3
Tegen: 0
Hiermee zijn de notulen van de ALV d.d. 10 januari 2014 goedgekeurd.

Punten n.a.v. vorige ALV
-

Status terugbetaling schuld Servie Beekmans.
Loopt tot op heden op schema. Hij voldoet aan de afspraken.

-

Stand van zaken m.b.t. de nieuwe penningmeester.
Rene de Loos kan helaas niet bij deze vergadering aanwezig zijn.
Hele boekjaar is overgedragen aan Rene.
Alle inschrijvingen gecontroleerd en betalingen nagekeken.
Hij voert op dit moment alle taken als penningmeester uit.

-

Stand van zaken m.b.t. laco jeugd en jeugd:
Onder leiding van Bram Roosen hebben er al diverse activiteiten plaatsgevonden.
Er zijn momenteel 25 jeugdleden.
Jeugdlaco team opgezet.

Er zijn geen vragen/opmerkingen over bovenstaande punten.
-

Roken actieve speler en schrijver.
Stemming voor akkoord dat onderstaande regel opgenomen wordt in het reglement:
Zowel de schrijver als de spelers die actief deelnemen aan de partij die op dat
moment gespeeld wordt mogen tijdens deze partij niet roken.
Vragen/opmerkingen:
Rob van Poppel: wordt hier bedoeld het roken aan de baan of je sigaret in de asbak
tijdens het gooien?
Voorzitter: Roken tijdens het gooien zelf.
Stemming:
Voor: 17

Blanco: 8
Tegen: 8
Rob van Poppel: wordt deze opgenomen in het huishoudelijk reglement of
competitiereglement?
Voorzitter: Huishoudelijk regelement vanaf morgen, competitie regelement vanaf
volgend seizoen.
Bij het opnemen in het huishoudelijk regelement worden alle leden aangeschreven.
-

2 punten m.b.t. lagere divisies (2e tot en met 4e divisie):

-

Teamtactics vervangen door captainsgame;

-

4e divisie hetzelfde spelsysteem als in de 3e divisie
Vragen/opmerkingen:
Jacques van Onzenoort: 2e divisie aanpassen naar hetzelfde systeem als 1e divisie, is
een mail over gestuurd maar heeft de voorzitter niet ontvangen.
Bjorn van Nuenen: als je het gaat vervangen voor captainsgame dan krijg je zoveel
nadelen voor het mindere team. Kun je dan toch beter vervangen voor een round
robin?
Rob van Poppel: wie heeft dit ingediend?
Is ingediend door diverse 4e divisie spelers en Michel Zoontjens.
Willie van Dijk: is toch vorig jaar tegengestemd voor Round Robin?
Voorzitter: Nee daar is niet voor gestemd, dat ging over andere punten.
Er zijn toen twee aparte stemrondes geweest voor ere- en eerste divisie.
Toelichting:
Deze punten worden vandaag niet ter stemming gebracht.
Volgende ALV zal hier wel over gestemd worden.
We nemen de aandachtspunten mee.

3. Bespreekpunten en ingekomen stukken
3.1
Termijn voorzitter Willem van der Putten verloopt en is per direct herkiesbaar.
Wie heeft er bezwaar tegen de herverkiezing van Willem van der Putten?
Geen bezwaar.
3.2
Termijn wedstrijdleider Michael van Eijk verloopt en is per direct herkiesbaar.
Wie heeft er bezwaar tegen de herverkiezing van Michael van Eijk?
Geen bezwaar.

3.3
Gastspreekster Monique van Beers namens dartvereniging ’t Bulletje.
Zij doet haar verhaal over de vereniging waarbij zij nog vrijwilligers zoekt en/of teams
waar zij tegen kunnen gooien. ’t Bulletje is een dartclub voor mensen met een
beperking. Iedere maandagavond wordt er met veel plezier gedart maar zij zijn op
zoek naar teams die een avond tijd en zin hebben om bijvoorbeeld een wedstrijd te
gooien. Ook is zij op zoek naar mensen die tijd en zin hebben om regelmatig op
maandagavond mee te helpen om de groep te begeleiden.
Monique laat haar gegevens achter om met haar contact op te nemen voor
vrijwilligers of teams. Hierover kan contact opgenomen worden via de secretaris.
Op dit moment bestaat de groep uit 13 leden en 2 vaste vrijwilligers.
3.4
Locatie Baarle-Nassau.

-

Momenteel zijn in de competitie de volgende plaatsen opgenomen:
Alphen (Chaam)
Gilze en Rijen (Molenschot, Hulten)
Goirle (Riel)
Haaren (Biezenmortel)
Hilvarenbeek (Haghorst, Diessen, Esbeek, Baarschot, Biesthoutakker)
Loon op Zand (De Moer)
Oisterwijk (Heukelom, Moergestel)
Tilburg (Berkel-Enschot, Udenhout)
Waalwijk
Oirschot (Oost, West- en Middelbeers)
Dongen

-

Nog nietopgenomen:
Lage Mierde en Baarle-Nassau
Willie van Dijk: locatie/baan is goedgekeurd
Andre van de Ven: Wat is de afstand tussen Tilburg en Baarle-Nassau?
Voorzitter: Ongeveer half uur.
Stemming:
Locatie wordt toegestaan als lid-gemeente. En wordt aan onderstaande regel
toegevoegd.
1.7 De regio van de T.D.V. bestaat uit de gemeenten: Alphen-Gilze en Rijen-GoirleHaaren-Hilvarenbeek-Loon op Zand-Oisterwijk-Tilburg-Waalwijk-Oirschot-DongenMoergestel
Voor: 34
Blanco: 1
Tegen: 0

Hiermee wordt Baarle-Nassau toegevoegd aan regel 1.7.
21.00 uur: 1 stem minder, Antoine Sweep verlaat de vergadering.

4. Financien
Zie bijlage 3.
Toelichting en ter goedkeuring cijfers seizoen 2013-2014.
Kascommissie heeft ze gecontroleerd en goedgekeurd.
Willie van Dijk: Inderdaad gecontroleerd en vindt dat het goed overgedragen is door
Willem van der Putten.
Stemming:
De ALV verleent het bestuur decharge m.b.t. de financiele cijfers 2013-2014:
Voor: 34
Blanco: 0
Tegen: 0
Goedgekeurd.

5. Diverse toelichtingen
Evaluatie 3 punten systeem
Enquete op de site
Opmerking is ingezonden dat dit systeem doorgedrukt is.
Verzoek is ooit ingediend door ere divisie maar goedgekeurd door meerdere divisies.
Van te voren is bekend waar over gestemd gaat worden. Een ieder heeft dan de
keuze om te bepalen of hij / zij het belangrijk genoeg vind om te komen.
Marco Roosen: is er veel respons geweest op de enquete?
Michael van Eijk: ja, ongeveer 100.
Willie van Dijk: je kunt toch vaker inloggen dus hoe eerlijk gaat het?
Voorzitter: dat is ondervangen. Volgende keer wordt dit punt besproken.
Algemene beleving: verdeelde mening
Voor beide systemen zijn er voor- en nadelen.
Bjorn van Nuenen: voor de stand maakt het weinig uit welk systeem

Postadres TDV
Officieel adres was adres van secretaris.
Wordt gewijzigd naar het adres van Bet Kolen.

Beker
Koppelsysteem
Waarom in de beker niet hetzelfde systeem als in de gewone competitie?
Rob van Poppel: deze vraag mag ter stemming gebracht worden.
Stemming:
Voor: 31
Blanco: 3
Tegen: 0

Uitslag doorgeven
Huidige regel wordt toegelicht.
Veel werk voor Michael van Eijk om dit handmatig te verwerken, graag in het
regelement opnemen dat dit verplicht wordt.
Wordt volgende ALV over gestemd maar graag wat reacties hierover.
Marco Roosen: dezelfde straf als in de competitie, gelijk trekken.
Voorzitter: 1 strafpunt op de gewone competitie.
Jacques Onzenoord: misschien als gevolg dat veel teams niet meer meedoen aan de
beker dus misschien beter om een geldstraf te geven.
Voorzitter: beide visies nemen we mee voor de volgende ALV
Rob van Poppel: misschien termijn van bekeruitslag verlengen
Rolf Emmen: Misschien alleen de uitslag doorvoeren, niet de hele lijst.
Michael van Eijk: het is ook wel leuk om te zien wat je in de beker gedaan hebt.
Voorzitter: verbeterpunt teambeheer (vraag Ludwig van Dongen), genoteerd door
Michael.

Spelers gedurende een seizoen van een hogere divisie niet meer tijdens seizoen
overschrijven naar lagere divisie. Dit punt is ingezonden door Adriaan Donders.
(eventueel ter stemming)
Jacques van Onzenoord: is het geen idee om het aantal gespeelde wedstrijden mee
te laten tellen
Voorzitter: administratief heel lastig, dan moet je per speler alle wedstrijden
nakijken.

Bestuur is ook geen voorstander om helemaal niet over te schrijven, eventueel wel 1
of 2 divisies lager.
Rondvraag
Monique van Beers: Nog een toelichting: er is ook een fb pagina van ’t Bulletje.
Rob van Poppel: zijn er ook regels voor teams die al heel lang bestaan? Net zoals
ereleden bijvoorbeeld?
Voorzitter: daar zijn geen regelingen voor, bestuur gaat hier nog wel naar kijken.
John van Dun: Termijn afzegging, maildiscussie met Willem en Michael.
Voorzitter: Geen sancties, is vorige keer over gesproken.
Voorzitter: wij nemen dit mee voor de volgende ALV.
Michael van Eijk: ik vind het een goed punt om hier wel een sanctie op te zetten.
Voorzitter: wij nemen contact op met Rolf Emmen om hierover te praten.
De VZ sluit de vergadering om 21.43 uur en bedankt iedereen voor hun komst.

