Notulen ALV TDV 19-06-2015
Aanwezig:

24 leden met 4 machtigingen (totaal 28 stemmen)
Lijst met aanwezigen zie bijlage 1.

Aanwezig bestuur:

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

Afwezig:

Zie bijlage 2.

Voorzitter vergadering:

Willem van der Putten

Notulist vergadering:

Sharon Roosen

Agenda:
1.
2.
3.
4.

Welkom
Terugblik afgelopen seizoen
Dag van vandaag
Toekomst

1. Welkom
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom.
Uit respect voor het onlangs overlijden van Kees Donders wordt er 1 minuut stilte gehouden.
2. Terugblik afgelopen seizoen

De kampioenen van de TDV mogen volgend weekend meedoen aan de divisiekampioenschappen van
de NDB. De bekerkampioenschappen zijn al gespeeld waarbij Red Alert de kwartfinale heeft gehaald.

Ieder jaar worden er door de TDV toernooien gehouden waarbij een ticket gewonnen kan worden
voor de Champions League of Darts op 29 augustus 2015.
Vorig jaar wist Robbie de Bie nog bij de aspiranten te winnen, dit jaar heeft hij een ticket bemachtigd
bij de junioren.
Meedoen aan de CLoD betekent de mogelijkheid om een ticket te winnen voor Finder Masters en de
Winmau.
Op 20 juni wordt nog 1 toernooi gespeeld waarbij een 2e herenticket en 1 damesticket te winnen is.
(deze zijn gewonnen door Danny Schellekens en Marjolein Noijens)

Bij de Superleague is Red Alert kampioen geworden in de overgangsklasse en promoveren zij naar de
hoofdklasse. Het team Real Magic heeft zich helaas niet kunnen handhaven in deze klasse.
Tijdens de Nederlandse Jeugd Team Kampioenschappen is het team Fantastic four als 2e van
Nederland bij de junioren geëindigd.
Bij de NDB Team Cup heeft Café de Bonte Os in de categorie Brons de derde plaats behaald.
Er is onlangs een PDC WK jeugd kwalificatie toernooi gehouden in Tilburg. Er is sprake van een PDC
kwalificatie toernooi voor de heren. Eventuele verdere info zal dan volgen.
Op 7 november 2015 zal het eindtoernooi Xtreme Sport Masters gespeeld worden.

Bij de Brabant Cup verliest het Tilburgse team in de kwartfinale van DDC (Dongen).
Bij de DDC spelen ook een aantal Tilburgse leden. Zij winnen in de finale van Zaandam.
Bij de Meierij verliest Meierij blauw in de halve finale van Meierij geel. De finale die gespeeld werd bij
Bet Kolen wint Meierij Geel en haalt de titel voor Tilburg binnen.

Het laatste toernooi voor de Nederlandse ranking wist jeffrey Sparidaans het toernooi te winnen
waardoor hij eindigt als 2e van nederland waardoor hij zich automatisch plaatst voor een plek in het
Nederlands team. Een uitstekende prestatie van dit Tilburgs talent.

Op 4 juli 2015 zal er wederom een kwalificatietoernooi worden georganiseerd door de NDB.
Vorig jaar wist Sharon Roosen zich via deze weg te plaatsen voor het Nederlands Team.
Dit jaar hebben Marjolein Noijens en Sharon Roosen via de Nederlandse ranking (6e en 7e plaats) al
een plaats bemachtigd voor het kwalificatietoernooi.
Iedere bond mag 2 heren en 2 dames afvaardigen waardoor er in totaal 6 TDV leden de strijd
aangaan voor een plekje in het Nederlands Team.
Danny Bosch, Carlo van Cleef, Daniëlle IJpelaar en Marilou Daamen voldoen aan alle eisen (zie
regelement NDB) en zijn zodoende uitgenodigd door de TDV om hieraan deel te nemen.

Notulen vorige ALV
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige ALV.
Stemming voor goedkeuring notulen:
Voor: 27
Blanco: 1
Tegen: 0
Hiermee zijn de vorige notulen goedgekeurd.

Bespreekpunten n.a.v. vorige ALV
- Spelsysteem
* 3 punten systeem
* Team TacTics vervangen door Captainsgame
* 4e divisie gelijk aan 3e divisie
- Sanctie op niet doorgeven van de uitslag bekercompetitie
- Spelers gedurende een seizoen overschrijven naar een lagere divisie
- Sanctie wanneer niet doorgegeven is dat een wedstrijd is uitgesteld
- Bekercompetitie koppels het zelfde samenstelmogelijkheid als in de competitie


3 punten systeem

Ingezonden stuk Ludwig van Dongen:
Afschaffen van het 3 punten systeem en in de eerste en eredivisie weer gewoon voor 9
punten spelen en in de overige divisies voor 10 punten. We zullen als we dit willen moeten
stemmen welke wedstrijd in deze divisies we weg laten. In de eredivisie moet dat de round
Robin of de solo game zijn en in de eerste divisie de solo game of de team 1001.
Als extra regel wil ik stellen dat een team dat in een competitie al haar wedstrijden wint op
basis daarvan automatisch kampioen is.
In het huidige 3 puntensysteem worden wedstrijden wanneer een team de overwinning al
binnen heeft plichtmatig wel afgespeeld maar de strijd voor de punten is er niet echt meer.
We hebben nu 3 jaar volgens dit systeem gespeeld en uit een door de TDV gehouden
enquete is gebleken dat een meerderheid van dit systeem af wil. Daarnaast bevinden we ons
als TDV in een uitzonderingspositie door volgens dit systeem te spelen. Van de bij de NDB
aangesloten bonden spelen ze verder alleen bij DBA en KDO volgens het 3 punten systeem.
Bij geen enkele andere bond spelen ze in de lagere divisies volgens het 3 punten systeem.
Toelichting VZ:
Er zijn zeker meerdere bonden die het 3-punten systeem hanteren met als voordelen:
1. Minder kans op fraude
2. Als je alle wedstrijden wint dan ben je kampioen
De uitslagen van de enquête die gehouden is:
7,5% stemmen van aantal leden
3,8% van de leden geeft aan dat ze 10 punten systeem willen
2,6% van de leden geeft aan dat ze het zo willen laten
Overige leden geen stem (maakt ze niets uit, is goed zoals het nu is?) of geen mening = 93,6% van de
leden
Gezien landelijk ook steeds meer deze move, relatief kleine reactie van de leden, recent gestemd en
wij pas 3 jaar volgens dit systeem spelen heeft het bestuur besloten om het voorlopig nog zo te laten.
De aanwezige leden zijn het hier mee eens. Er wordt door de aanwezigen voorgesteld om hier over
te stemmen maar de VZ geeft aan dat eerder al gestemd is voor het 3 punten systeem waardoor het
rechtsgeldig blijft.



TeamTacTics vervangen door captainsgame

Er is tijdens de vorige ALV gepleit voor het vervangen van Team TacTics door captainsgame.
De vandaag aanwezige leden geven aan dat de 2e divisie dit misschien wel fijner vinden maar de
andere divisies misschien niet. Het is moeilijk om met maar een beperkt aantal aanwezigen te gaan
stemmen voor een dergelijke verandering. Er zijn wel een paar spelers uit die divisies aanwezig.
De VZ geeft aan dat ieder lid een uitnodiging heeft ontvangen voor deze vergadering dus als zij het
belangrijk genoeg vonden om over te stemmen dan waren ze vast wel aanwezig geweest.
Co Waalen heeft hierover nog een stuk ingestuurd:
Ik vind niet dat het spelsysteem (captaingame) aangepast moet worden voor de 2e div en lager.
Waarom mag maar 1 persoon spelen i.p.v. 4 personen?
Wat als er een non-playing captain is?
Wat als de (co)captain niet aanwezig is?
De VZ heeft Co Waalen laten weten dat de captainsgame niet persé door de captain gespeeld hoeft
te worden maar dat dit een aangewezen speler mag zijn.
De VZ stelt voor om per divisie te stemmen.

Stemming:
2e divisie Team TacTics vervangen door captainsgame
Voor: 4
Blanco: 18
Tegen: 9
3e divisie Team TacTics vervangen door captainsgame
Voor: 1
Blanco: 24
Tegen: 3
4e divisie Team TacTics vervangen door captainsgame
Voor: 2
Blanco: 21
Tegen: 5
De voorstellen zijn niet goedgekeurd dus in alle divisies blijft het hetzelfde zoals het was.



4e divisie zelfde format als 3e divisie
-Singles BO5 i.p.v. BO3
-2x Koppels 501 BO3 en 2x TT BO1 i.p.v. 4x TT BO1

Ingezonden reactie van Co Waalen:
4e div? Wat vinden de mensen die al lang in deze div. gooien? Hoe lang duren deze wedstrijden? De
aanzet van deze opzet was namelijk dat de wedstrijden over het algemeen lang duren omdat het
niveau waarop gegooid wordt relatief laag is.
Natuurlijk is het zo dat de nieuwe teams (en of teams die opnieuw beginnen) graag meer potjes
gooien maar worden daar andere niet de dupe van?
De VZ heeft in de wandelgangen verschillende verhalen gehoord. Sommigen zijn voor en sommigen
zijn tegen. De avond kan inderdaad lang duren. Er wordt wel geopperd dat het er ook aan ligt hoe
laat de teams beginnen.
Stemming 4e divisie zelfde format als 3e divisie:
Voor: 9
Blanco: 15
Tegen:4
Dit voorstel is goedgekeurd.


Sanctie op niet doorgeven van de uitslag beker

De VZ licht toe: de vraag is of we hier een sanctie op willen hebben en zo ja, welke sanctie en mag
deze invloed hebben op de competitie. ¾ van de verloren teams geven het niet door en WL moet het
allemaal handmatig aanpassen.
Regelementen hierover zijn op dit moment niet reëel.
Mening aanwezige leden:
Boete geven maar geen strafpunten. Ik zou een deel van de borg inhouden.
En volgende jaar geen deelname aan de beker.
Uit de discussie blijkt dat het merendeel voor een sanctie is in de vorm van een boete toepassen.
Bijvoorbeeld 1/6 van de borg afhalen.
Wel vinden de leden dat deze nieuwe regel bij aanvang van het nieuwe seizoen vermeld moeten
worden. De VZ geeft aan dat aangepaste regels altijd meegestuurd worden met de formulieren in het
nieuwe seizoen.
Vanuit de zaal wordt nog de vraag gesteld of je als team ook alleen aan de beker mag deelnemen.
De VZ bevestigt dat dit mag maar dat dat nog nooit is voorgekomen.
Stemming huidige regel er uit halen en vervangen voor de sanctie: 1/6 van je borg er af en volgend
jaar geen deelname beker:
Voor: 28
Blanco: 0
Tegen: 0
Hiermee is de nieuwe regel goedgekeurd.



Spelers gedurende een seizoen overschrijven naar een lagere divisie

Mogen spelers gedurende het seizoen naar een lagere divisie? Wel, niet of deels toelaten, maximaal
2 divisies lager?
De aanwezige leden geven aan dat het eigenlijk pas vervelend is als er meerdere spelers uit een team
overstappen naar een lagere divisie. Individuele spelers is niet zo erg, soms wel begrijpelijk.
De VZ proeft uit de discussie dat de regel gelaten moet worden zoals ie is en stelt voor om te gaan
stemmen.
Stemming:
Voor:27
Blanco:1
Tegen:0
De huidige regel blijft zoals ie is.


Sanctie wanneer niet doorgegeven is dat een wedstrijd is uitgesteld

Toelichting VZ:
Wekelijks moet de uitslag doorgegeven worden. Ook moet via Teambeheer doorgegeven worden dat
de wedstrijd is uitgesteld. Al dan niet met een nieuwe datum.
Indien dit niet wordt doorgegeven dan dezelfde sanctie als bij het niet invullen van de uitslag dus 1
strafpunt.
De leden merken op dat dat toch al via teambeheer gaat. De VZ geeft als antwoord dat het alleen
niet altijd gebeurt.
Alleen het team dat dit niet doorgeeft krijgt uiteraard het strafpunt.
Stemming voor sanctie op het niet doorgeven van een uitgestelde wedstrijd:
Voor: 28
Tegen: 0
Blanco: 0
Dit punt is aangenomen.


Beker koppels hetzelfde samenstel mogelijkheid als in de competitie

Hetzelfde format als de reguliere competitie:
Voor aanvang van de koppels, de samenstelling bepalen i.p.v. samenstelling vastgesteld op formulier
o.b.v. single volgorde.
Stemming:
Voor: 24
Blanco: 2
Tegen: 2
Voorstel aangenomen.

Ingezonden stukken
Ingezonden stuk Ludwig van Dongen m.b.t. promotie/degradatieregeling:
Veranderen promotie- degradatieregeling. Ieder jaar weer komen behoorlijk wat teams niet
spelen wanneer zij worden uitgenodigd voor het spelen van promotiedegradatiewedstrijden. Ik stel voor om deze wedstrijden in poules van 3 teams te spelen
waarbij je allemaal 1 uitwedstrijd en 1 thuiswedstrijd speelt. De nummer 12 (op 2 na laatste)
van de eredivisie zal dan uitkomen tegen de nrs.2 uit de eerste divisie poules. De teams die
als 2 na laatste eindigen in de eerste divisie komen allebei in een poule met 2 nummers 2 uit
de 2e divisie. Stel hierbij voor om divisie 1A te koppelen aan 2A en 2B en de 2 na laatste van
poule 1B uit te laten komen tegen de nummers 2 van 2C en 2D.
Voor de overige divisies is het piramide systeem om een of andere reden losgelaten en zal de
promotie- degradatieregeling dus hetzelfde blijven.

De VZ licht toe dat promotie/degradatie ieder jaar door de wedstrijdleiding wordt bekeken.
Dit is namelijk ook afhankelijk van o.a. het aantal teams.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat Ludwig eigenlijk een complete nacompetitie wil spelen.
De VZ geeft aan dat het geen stempunt is, dit is iets wat door de wedstrijdleiding wordt bepaald.
Wel staat de wedstrijdleiding open voor suggesties en ideëen.

Ingezonden stuk Willie van Dijk m.b.t. locatie en banenopzet:
1. Afmetingen bij baan controle: hoogte en lengte staan vast, maar bij alle andere bonden staat
ook het diagonaal vastgelegd in het regelement, maar niet bij ons. Toegevoegde waarde: als
baan controleur kom ik soms op locaties waarbij de vloer of de achterwand niet geheel in het
lood staan, en dus kans dat het diagonaal niet klopt.
2. Vrijheid tot beweging van gooiende speler: soms staan tegenstanders erg kort op de
gooiende speler, wat tot irritaties kan leiden. NDB heeft in haar regelement staan dat de
gooiende speler in een diagonaal van 2 meter geen hinder mag hebben van anderen, met
andere woorden rondom de speler 1 meter afstand vrije beweegruimte.
Nog een extra melding als baancontroleur: ik heb heel wat klachten binnen gekregen over de
locatie Heuvel 15. Ik weet dat zij daar een dispensatie hebben, echter snappen de leden dit
niet, en vinden het erg irritant om daar te moeten gooien. Ik heb het dit jaar ook zelf mee
gemaakt om daar te gooien en heb er persoonlijk ook wat moeite mee. Wellicht dat dit toch
eens onder de aandacht gebracht kan worden, of dat jullie als bestuur de dispensatie kunnen
uitleggen aan de leden.
De dispensatie van Heuvel 15 wordt uitgelegd door de VZ.
De leden geven aan dat als de uitzonderingsregel blijft bestaan dan heeft dit geen zin.
De VZ stelt voor om tijdens de volgende ALV over de uitzonderingsregel te gaan stemmen.
Hij zal ook een afspraak inplannen om met Willie van gedachten te wisselen om tot een goede opzet
te komen.

Ingezonden stuk Nick Blaauw:
Nick heeft te kennen gegeven dat hij de 1e divisie gelijk wil hebben aan de eredivisie.
VZ: Daar wordt nu niet over gestemd, er is 3 jaar geleden gekozen voor dit format maar volgende
ALV zal daar een stemming over zijn.
Volgens de aanwezige leden krijg je dan straks dat ere, 1e en 2e divisie zo goed als gelijk getrokken
gaan worden waardoor je een heel groot gat krijgt met de 3e en 4e divisie.
VZ: er wordt ook over nagedacht om een 5e divisie op te starten. Of bijvoorbeeld een
recreantencompetitie.
De leden geven aan dat die mensen dan beter zelf een competitie op kunnen zetten, buiten de TDV
om.

TOEKOMST
Dome of Darts
TDV gaat een nieuw toernooi Dome of Darts ondersteunen. Natuurlijk zijn hier vrijwilligers voor
nodig.
Gedachtengang: vrijdagavond vrij inschrijven, 128 spelers plaatsen zaterdag. Zaterdag ook genodigde
spelers. 24 plaatsen zich voor zondag met 8 geplaatste spelers.
Heren/dames toernooi
Dames laatste 4 op zondag
Er wordt momenteel contact gelegd met diverse topspelers.
AJT toernooi
Amateur en Jeugd trofee is een toernooi voor de lagere divisies en jeugd.
Komend jaar wordt dit 2x georganiseerd door de NDB.
Een leuk toernooi voor nieuwe darters, je hoeft nergens ingeschreven te staan.
Tilburg wil in de toekomst ook zo’n toernooi mee organiseren. Eventuele verder info zal nog volgen.

12 juli einde inschrijving
In tegenstelling tot het verleden komen er 3 momenten waarop de nieuwe formulieren opgehaald
kunnen worden bij Bet Kolen. Dit om te voorkomen dat de spullen via de post niet binnenkomen bij
de captains.
Voorgaande jaren is dat namelijk een aantal keren voorgekomen.
Ook is het handig voor alle vragen die de captains hebben.

Rondvraag
Sylvia van de Pas: komt er ook weer een NDB Open Tilburg?
VZ: Dat ligt aan een aantal punten van de NDB die zij eisen om een NDB toernooi te organiseren. Ik
heb aangegeven dat wij best een toernooi willen organiseren mits wij niet aan die punten hoeven te
voldoen. Hierover ben ik nog steeds in gesprek met de NDB.
Petra Jansen: er is vorig jaar een teamlid overleden en dat heb ik gemaild naar de wedstrijdleiding.
Ik heb daar helemaal niets meer over gehoord, wat ik echt niet vind kunnen.

Hij staat nu nog steeds als actief vermeld in teambeheer. Ook worden anderen die overleden zijn op
de website vermeld en dat is bij mijn teamlid ook niet gebeurd.
Deze mail is naar de wedstrijdleiding gestuurd en Michael heeft dit helaas over het hoofd gezien
waarvoor zijn excuses. Dit mag uiteraard niet gebeuren.
Het wordt ook niet standaard op de site gezet, dit is altijd in overleg met de nabestaanden.
Doordat het eerste mailtje al over het hoofd gezien is is er verder niets met de gegevens van hem
gebeurd.
Petra wordt uitgenodigd om dit na de ALV nog even te bespreken met het bestuur.
Willie van Dijk:
Hoe zit het met de PK kampioenschappen? Degene met de grootste mond komen nooit opdagen dus
is het de laatste keer een slechte opkomst geweest wat ik erg jammer vind.
VZ: de opkomst was inderdaad zo laag dat we het niet de moeite vonden om het te herhalen.
Marjolein: eerste opzet vond ik wel goed maar ik vond het jammer dat er bij afmeldingen geen
doorstroming was naar de volgende speler.
Jacques: mijn vraag in de vorige ALV over spelformat 2e divisie hetzelfde als 1e divisie heb ik niet
terug gehoord. Maar als er geen animo voor is vind ik het zo ook prima.
Zaal: is het mogelijk om een herinnering vanuit Teambeheer te krijgen na een wedstrijd?
Michael: de mogelijkheid is er maar werkt nog niet
Zaal: is er een mogelijkheid om spelers die overleden zijn zelf uit te schrijven?
VZ: dat wordt bekeken, komen we op terug
Willie: De kascommisie zou toch 2x per jaar kascontrole doen?
VZ: er is afgesproken 1x per jaar, alleen in overleg meerdere keren per jaar.
We hebben momenteel geen kas meer waardoor dit ook niet meer nodig is.
We zijn ook aan het kijken of we met een boekhoudprogramma gaan werken etc. waar jullie als
kascommissie bij betrokken gaan worden.
Sylvia: hoe is het met Servie en de terugbetaling?
VZ: Dat gaat helemaal volgens schema, hij houdt zich keurig aan de afspraken.
Sylvia: wanneer krijgt meierij blauw nieuwe shirts?
VZ: Daar zijn we mee bezig. 1x in de 3 jaar krijgen de selectieteams nieuwe shirts.
Komend jaar komen er weer nieuwe shirts.
Maandag is er een bespreking met de selectieteams waarbij dit onderwerp ook besproken zal
worden.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur en bedankt de leden voor hun komst.

