Notulen ALV TDV 7-7-2016
Aanwezig:

28 leden met 8 machtigingen (totaal 36 stemmen)

Aanwezig bestuur:

Willem van der Putten (VZ)
René de Loos (PM)
Michael van Eijk (WL)
Sharon Roosen (Secr)

Afwezig gemeld:

30 teams

Voorzitter vergadering:

Willem van der Putten

Notulist vergadering:

Sharon Roosen

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welkom
Notulen vorige vergadering d.d. 12-2-2016
Terugblik afgelopen periode
Dag van vandaag
Toekomst
Rondvraag

1. Welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen vorige vergadering d.d. 12-2-2016
Er zijn geen vragen en opmerkingen over de vorige notulen.
De notulen staan op de website van de TDV onder informatie/downloads.
Stemming voor akkoord notulen:
Voor: 29
Tegen: 0
Blanco: 6
Deze notulen zijn goedgekeurd.

3. Terugblik afgelopen periode
Kampioenschappen:
- De beker is gewonnen door Xtreme Sport 4 – 3e NDB
- Eredivisie Xtreme Sport 4 – kwartfinale NDB
- 1e divisie Salamander
- 2e divisie De Pipoos – 2e NDB
- 3e divisie De Dartiesten – 3e NDB
- 4e divisie Snaptuh – kwartfinale NDB
Er zijn helaas veel negatieve voorvallen geweest t.w.:
- Schorsing
- Team uit de competitie halen wegens fraude
- Wedstrijden als bestuur bij moeten wonen
- Teams die niet meer tegen elkaar willen spelen
- Diverse gesprekken om voorvallen/discussies op te lossen
Sportiviteit en gezelligheid is dus helaas niet helemaal gelukt. Graag zou het bestuur dit
anders zien want het bestuur kan die tijd beter gebruiken voor andere zaken voor de TDV.
Er wordt daarom volop nagedacht of hier regels voor opgesteld dienen te worden.

4. Dag van vandaag
Promotie/degradatie/nieuwe teams/5e divisie
Bas Asselbergs heeft een schema gemaakt voor een eventuele nieuwe indeling van de
competitie m.b.t. verbetering van promotie en degradatie.
Het bestuur heeft aangegeven dat daar geen oplossing in zit.
N.a.v. het nieuwe speelformat van de 4e divisie en het starten van nieuwe (sterke) teams in
de 4e divisie heeft het bestuur het idee geopperd om een recreantenpoule oftewel 5 e divisie
op te starten. Er wordt gevraagd of het niet verstandiger is om dit op papier te zetten zodat
iedereen er eerst over na kan denken.
Dit is tijdens de vorige ALV uitvoerig besproken en wordt vandaag ter stemming gebracht.
Stemming voor opstarten 5e divisie recreantenpoule:
Voor: 30
Tegen: 0
Blanco: 6
Hiermee is dit punt goedgekeurd.

Licentie overnemen van gestopte teams:
Het bestuur is aan het onderzoeken wat hiermee gedaan kan worden. Het kan bijvoorbeeld
zijn dat misschien andere teams worden benadeeld doordat zij hierdoor niet doorschuiven.
De NDB heeft hier geen vaste regels voor, de TDV mag dit zelf opnemen in het regelement.
Bij bijvoorbeeld Peelland stromen er nieuwe teams in de 2e divisie in maar dat is bij de TDV
geen optie i.v.m. grotere poules.
Het bestuur gaat dit punt uitschrijven en de volgende ALV ter stemming brengen. Bij
goedkeuring kan het vanaf het volgende seizoen worden toegepast.
Verzetten van wedstrijden:
Roger Hellebrand heeft een mail gestuurd met de vraag of het mogelijk is om het verzetten
van wedstrijden te schrappen.
Volgens het bestuur is dit geen optie en wil dit laten zoals het momenteel is.
Het blijft moeilijk om een indeling te maken zonder dat er bijvoorbeeld bijzondere dagen in
de speelweek voorkomen. De mogelijkheid om dan een wedstrijd te verzetten moet daarom
ook blijven bestaan. De competitiewedstrijden zijn relatief makkelijk te verzetten omdat
deze van tevoren al bekend zijn. Deze bijzondere dagen dienen wel duidelijk bij aanvang
gemeld worden. Het bestuur probeert er zoveel mogelijk rekening mee te houden.
Bekercompetitie:
Er is een ingezonden stuk van Ad Schenkels van Trib 5 met het verzoek om een
bekercompetitie per divisie te starten.
Er zijn nog meer ideeën binnen gekomen zoals een winnaars/verliezersronde of 2
verschillende niveaus.
Er wordt gevraagd of er zo’n behoefte aan verandering in de bekercompetitie is. Daarop zijn
veel verschillende reacties. Uiteindelijk heeft ieder team de keuze om aan de beker deel te
nemen. Het bestuur gaat via de captains of via een poll op de site onderzoeken wat de
behoeften zijn. Er van uit gaande dat de teams die hierop niet gaan reageren het prima
vinden zoals het is.

5. Toekomst
De competitie gaat in september weer van start en de wedstrijdleiding heeft de volgende
planning:
- Eerste opzet maken en alle gegevens controleren
- Poule indeling maken
- Complete agenda/kalender maken
- In augustus week 33/34 ophalen formulieren en informatie, dit worden wellicht 3
verschillende avonden
- Start competitie in de week van 5 september

6. Rondvraag
Vraag vanuit het bestuur of er vrijwilligers zijn die mee willen werken aan het feest
voor het jubileum?
Er hebben zich een aantal mensen aangemeld voor de feestcommissie.
Sylvia van de Pas wil graag weten hoe het zit met het verhaal van Servie Beekmans.
VZ: Servie zit in de schuldsanering. Als wij in dit traject zouden zitten dan kunnen we
na 3 jaar naar de centen fluiten.
Wij zitten niet in dit traject. Hij betaalt nu een lager bedrag terug per maand. De
schuld blijft dus staan tot het volledige bedrag terugbetaald is.
Willie van Dijk: regelementen banencontrole is nog steeds niet besproken.
VZ: gaan we z.s.m. bespreken.
Willie van Dijk: kunnen er uitzonderingen gemaakt worden bij het te laat inleveren
van wedstrijdformulieren?
VZ: dat is niet mogelijk.

Voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

