Notulen ALV TDV 20-4-2017
Aanwezig:

22 leden aanwezig
6 machtigingen
28 stemmen

Aanwezig bestuur:

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

Afwezig gemeld:

23 afmeldingen

Voorzitter vergadering:

Willem van der Putten

Notulist vergadering:

Sharon Bekkers

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Notulen vorige vergadering d.d. 7-7-2016
Terugblik
Ingekomen stukken en bespreekpunten
Financiën
Vooruitblik
Rondvraag

1. Opening
De VZ opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De VZ vraagt om 1 minuut stilte i.v.m. het onlangs overlijden van Gerry Huijbregts en Leon
Villevoye.
2. Notulen
VZ doet een toelichting over de notulen van de vorige vergadering d.d. 7-7-2016.
Vorig jaar zijn er veel negatieve voorvallen geweest maar dit jaar hebben we als een
positiever jaar ervaren.
Er is samen met Rob van Poppel een opzetje gemaakt i.v.m. doorstroming in de poules waar
we later in de vergadering op terug komen zoals ook de opzet van de bekercompetitie.
Vanuit de vorige vergadering is er een commissie samengesteld om het Jubileumfeest te
gaan organiseren.
Er zijn een aantal punten vanuit de banencommissie die nog besproken dienen te worden.
Vanuit de leden zijn er geen vragen en opmerkingen over de vorige notulen

Stemming voor goedkeuring notulen d.d. 7-7-2016
Voor: 27
Blanco: 1
Tegen: 0
Hiermee zijn de notulen goedgekeurd.
3. Terugblik

4. Ingekomen stukken en bespreekpunten

Sharon Bekkers is reeds 12,5 jaar bestuurslid van de TDV en dat is onlangs op een leuke wijze
gevierd met een leuk aandenken als cadeau.
Het bestuur van de TDV wil Sharon voordragen als erelid vanwege haar inzet in de
vereniging. Hierover willen we graag stemmen.
Stemming om Sharon erelid te maken van de TDV:
Voor:
28 stemmen
Blanco:
0
Tegen:
0

Competitie opzet
Al een tijdje wordt er nagedacht over de competitie opzet en wat daar eventueel aan
aangepast kan worden m.b.t. het instromen en de promotie/degradatie regeling.
Voor elk team is het uiteraard een eigen keuze om opnieuw te beginnen en in te stromen
maar dat zorgt voor veel kritiek op de huidige opzet.
Daarvoor zijn er een aantal punten besproken i.s.m. Rob van Poppel en nagedacht over
aanpassingen in deze opzet.
Ook is er het komende seizoen weer een mogelijkheid om een recreantenpoule op te zetten
mits er voldoende animo voor is.
De VZ geeft een toelichting op de huidige promotie en degradatie regeling en eventuele
aanpassingen daarop middels het onderstaande document:

Bestaande regels die van toepassing ziin
4.3.2 a Elk team is verplicht zich aan de promo¬tie/degradatie regeling van zijn divisie
te onderwerpen.
De definitie van de promo¬tie/degradatie regeling staat vermeld in de bijlage :
PROMOTIE EN DEGRADATIE.
b De verdere invulling en eventuele aanpassingen aan de promotie/degradatieregeling zal
geschieden tijdens de na-jaars ALV, daar dit afhankelijk is van het aantal teams dat zich
heeft ingeschreven voor het nieuwe seizoen.
4.3.3 Nacompetitiewedstrijden worden ingedeeld volgens het schema van de hoogst te
behalen divisie waarvoor in de betreffende nacompetitie wordt gespeeld.
4.4.5 Een team dat zich als een nieuw team inschrijft, start zijn competitie in de laagste
divisie.
Aanpassen
4.4.5 Een team dat zich als een nieuw team inschrijft, start zijn competitie in beginsel in de
laagste divisie maar heeft de mogelijkheid om voor de aanvang van de competitie deel te
nemen aan de z.g. “Wildcard play-off”
mits dit team voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in 4.4.9
4.4.9 Een nieuw team kan zich beroepen op de behaalde niveaus van de individuele spelers
behaald in het afgelopen competitiejaar .
Dat wil zeggen; indien ten minste 3 van de ingeschreven leden, van het nieuwe team, in
het voorafgaande competitejaar hebben deelgenomen aan de regulaire competitie mogen
zij de status claimen van het niveau waarin zij rechtmatig zouden spelen in het komende
seizoen.
Deze status voldoet aan de volgende voorwaarden:
* De speler heeft tenminste de laatste 6 wedstrijden, tot het einde van de competitie,
ingeschreven gestaan bij hetzelfde team.
* De status wordt bepaald door het eindresultaat van het team in de competitie, indien dit
team degradeert of promoveert wordt de status gekoppeld aan het niveau waarin het
team de komende competitie zou spelen

* De speler voldoet aan alle voorwaarden gesteld in paragraaf 4.5 en is niet belast met
schorsing of andere tucht maatregelingen.
Bij inschrijving van het team kan het team aangeven te willen deelnemen aan de z.g.
“Wildcard play-off”
Het team geeft aan in welke divisie zij zouden willen starten mits het aantal inschrijvingen
en/of de competitie indeling dit toe laat.
De hoogte van de divisie (oplopend van 3e - tot eredivisie) waarvoor men zich kan
inschrijven wordt bepaald door de hoogste status (niveau) waarin tenminste 3 spelers
gelijk zijn.
Als voorbeeld:
* Een nieuw team met 3 voormalige eredivisie spelers kan aangegeven te willen starten in
de eredivisie of een lagere divisie (1st, 2e of 3e)
* Een nieuw team met 1 voormalige eredivisie speler en 2 voormalige 2e divisie spelers kan
aangegeven te willen starten in de 2e divisie of 3e divisie)
Het laagste niveau van 3 (zelf door het team te bepalen) spelers van het nieuwe team
bepaald dus het niveau waarop zij zich kunnen inschrijven en zich daarmee verbinden aan
de regels van de z.g. “Wildcard play-off”.
De “Wildcard play-off” wordt verder beschreven in de bijlage E - Promotie en
degradatieregeling.
BIJLAGE E: Promotie en degradatieregeling
Wildcard play-off
De Wildcard play-off is bedoeld om vrijgekomen posities in een aanstaande competitie te
kunnen invullen. Vrijgekomen posities kunnen ontstaan omdat team met een geclaimde
zich niet meer inschrijven voor de komende dartcompetitie.
In de Wilcard playoffs spelen 3 stromingen een onderlinge competitie om te bepalen wie
de vrijgekomen plek in het komend seizoen kan claimen.
De 3 stromingen zijn:
1. Teams die in de afgelopen competitie net niet gepromoveerd zijn
(de nummers 3 en 4 van de nacompetitie)
2. Teams die in de afgelopen competitie als nog gedegradeerd zijn

3. (de nummers 3 en 4 van de nacompetitie)
4. Nieuwe teams die op basis van de positie van haar leden een plek claimen in een divisie
(zie paragraaf 4.4.9)
Na de laatste inschrijving voor de nieuwe competitie zal de competitieleider het voorlopige
nieuwe speelschema opstellen.
Aan de hand daarvan wordt bepaald welke vrije plaatsen er zijn ontstaan door team die
niet opnieuw zijn ingeschreven.
Voor bovenstaande teams wordt een Wildcard Playoff georganiseerd, een competitie dag
waarvan de datum door de competitieleiding wordt bepaald.
De volgende regels worden hierbij in acht genomen:
* Nieuwe teams hebben vooraf aangegeven voor welke divisie zij een plek claimen, dit kan
na inschrijving niet meer gewijzigd worden.
* Gezien het onbekend aantal deelnemers voor een bepaalde plek wordt het totale
toernooi gespeeld volgens het “Knock-out Systeem”.
* Voorafgaande volgt een blinde loting
* Het toernooi wordt gespeeld volgens het “poule” systeem
* Het speltype is 4 x single 501 best of 5 en 1 x team 1001 (de wedstrijd staakt indien een
van de teams reeds 3 punten heeft behaald)
* De “vrij’ gekomen plaatsen worden gevuld met de winnaar en vervolgens aangevuld met
respectievelijk de runner-up, 3e plaats, etc, etc.
* Als een nieuw team geen “vrije” plaats kan claimen worden zij ten allertijden
ingeschreven in de laagste divisie.
Toelichting VZ:
Dit betekent voor de wedstrijdleiding veel extra werk en is het zaak dat zij op tijd laten
weten wanneer de wildcard play offs zouden zijn.
Doorstroming blijft bestaan zodra er geen teams zijn die zich aangemeld hebben voor de
wildcard playoffs.
Wildcard playoffs volgens poule of knock out systeem, dit is nader te bepalen door
wedstrijdleiding.

Vragen en opmerkingen van de leden:
Waarom wordt de derde divisie niet uitgebreid?
VZ: Omdat dan het probleem wordt verschoven en de pyramide moet gehandhaafd worden.
Er is geen vangnet om die teams uit de vierde divisie te weren.
Kan er geen sanctie opgezet worden?
Eventueel een team bevriezen voor een jaar.
VZ: Dat kan alleen als een compleet team stopt.
Over dit punt om de aanpassingen toe te gaan passen in seizoen 2017/2018 wordt gestemd:
Voor: 27
Blanco: 1
Tegen: 0
Regels banen controle
Er zijn ondertussen een aantal puntjes besproken met Willy van Dijk i.v.m. kleine
aanpassingen bij de banencontroles. (zie onderstaand document)
Het is belangrijk om bij twijfel of de baan klopt altijd meteen te bellen naar wedstrijdleiding
en niet alsnog de wedstrijd eerst af te spelen.

Stemming voor aanpassing wijzigingen:
Voor: 28
Blanco: 0
Tegen: 0

Bekeropzet
Over de bekeropzet wordt volop nagedacht door het bestuur.
Vanuit het onderzoek van de stagiaires en de mailing naar de captains zijn er de volgende
punten uitgekomen:

Opmerkingen:
Poules zijn geen optie i.v.m. de tijd.
Winnaars/verliezersronde is een optie, wie de voorronde verliest komt in de verliezersronde,
bij een bye en verlies eerste ronde gaat het team ook door naar de verliezersronde.
I.o.m. de aanwezige leden worden de volgende ideeën weggestreept:
Eerste 2 rondes ere/1e divisie vrij geloot
Starten in poules
Beker winnaar per divisie en op de finale de 4 winnaars tegen elkaar
Met seeding werken
Format aanpassen (tactics)
Ere/1e – 2e/3e en 4e apart
Het bestuur gaat zich beraden over de beker opzet en komt hier tijdens de volgende ALV op
terug.

Website
Door diverse spam virussen etcetera is de website tijdelijk aangepast totdat er een oplossing
gevonden is voor het probleem. Op deze tijdelijke site staat in elk geval de meest belangrijke
informatie.
Teambeheer staat los van onze website dus dat levert verder geen problemen op.
De agenda en regelementen worden nog toegevoegd.
Het bestuur streeft naar een nieuwe website voor aanvang van het nieuwe seizoen.
Belangrijke informatie wordt gecommuniceerd via de captains en de co captains.
Belangrijk is dat als het niet mogelijk is om het formulier in te leveren even te bellen naar de
wedstrijdleiding voor de deadline van maandag.

Tevredenheidsonderzoek stagiaires
Er is door stagiaires een tevredenheidsonderzoek vanuit vereniging/clubs gedaan onder de
leden. Het bleek een lastig onderzoek omdat ze vaak van voetbal en of hockey clubs uitgaan.
In totaal hebben er 164 deelnemers gereageerd terwijl er minimaal 60 was vereist op 1550
leden.
Ook had het bestuur een eigen vraag ingevoegd m.b.t. de bekercompetitie.
De presentatie opname en het verslag van het onderzoek vindt komende week plaats.

5. Financiën

De kascommissie is 21-03-2017 bij Rene de Loos (PM) langs geweest voor controle van de
financiële gegevens. Deze zijn door beiden goedgekeurd. Wel hebben zij het advies
uitgebracht om toch een financieel programma aan te schaffen om daarmee een beter
overzicht te kunnen verschaffen.
De kascommissie verzoekt om de ledenvergadering de penningmeester te dechargeren voor
zijn werk van het afgelopen boekjaar.
Goedkeuring cijfers:
Voor: 27
Blanco: 1
Tegen: 0

6. Vooruitblik

Het Jubileumfeest op 7 oktober 2017 wordt georganiseerd door bovenstaande
feestcommissie.
Voor de jeugd wordt er apart iets georganiseerd maar dat is op dit moment nog niet bekend.

7. Rondvraag
Er zijn geen vragen en opmerkingen voor de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

