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Notulen
Algemene Leden Vergadering TDV
Datum: 01-07-2011

Tijd: 20.00uur

Aanwezig:
Aanwezig bestuur:

47 leden + 19 machtigingen
Servie Beekmans, Willem van der Putten, Sharon Roosen. Paul
Bogaers
Uil2, Mbaba Ramba, Tom Vissers/Trib 5, Tribunaal 3
Henry van Bergen
Servie Beekmans
Sharon Roosen

Afwezig:
Afwezig bestuur:
Voorzitter:
Notulist:

Locatie: Café-zaal Bet Kolen

Agenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Opening
Notulen ALV 28-01-2011
Stukken ter stemming
Ingekomen stukken
Website TDV en digitaal wedstrijd uitslagen doorgeven via Team Beheer
Financieel verslag
Overige mededelingen
Rondvraag
Afsluiting

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.10uur.
Het bestuur opent de vergadering met een verzoek om goedkeuring van functiewisseling binnen het
bestuur. Het betreft de functie van Servie Beekmans (voorzitter) en Willem van der Putten
(penningmeester). Servie geeft hierover een korte toelichting. De leden willen graag weten of de
vorige kandidaten ook benaderd zijn voor de functie van voorzitter. De oproep is op tijd geplaatst op
de website en verzonden via e-mail dus hadden ook deze leden zich aan kunnen melden voor deze
vacatures. Willem stelt zich voor op verzoek van de leden en geeft een korte toelichting waarom hij
voorzitter wil worden. Het bestuur vond het een goed idee om het intern op te lossen. Servie zal in
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het begin goed begeleid worden door Willem waardoor het penningmeesterschap goed
overgedragen zal worden.
Stemming aftreden Servie Beekmans functie voorzitter:
Goedgekeurd.
Stemming Willem van der Putten functie voorzitter:
Goedgekeurd.
Stemming Servie Beekmans functie penningmeester:
Goedgekeurd.
Rob Tilemans vraagt zich af of de stemming op deze wijze wel mogeljk is.
Dit wordt ter plaatse opgezocht in de reglementen en deze stemming is reglementair.
De reglementen worden t.z.t. nog goed in kaart gebracht door de voorzitter.
De vergadering wordt verder voorgezeten door Willem van der Putten (VZ).
2 Notulen vergadering d.d. 28-01-2011
Agendapunt
1 t/m 12

Wie
n.v.t.

Opmerking
Goedgekeurd

3 Stukken ter stemming

3.1
Competitie-leiding:
Henry van Bergen is inmiddels gestopt als wedstrijdleider. Michael van Eijk wil deze taken
overnemen. Michael is bekend met het verhaal omtrent Team Beheer en de regels m.b.t.
onze competitie. Er wordt goedkeuring gevraagd om Michael als opvolger van Henry aan
te stellen.
De leden hebben nog enkele vragen m.b.t. de regels in de competitie zoals bijvoorbeeld
het uitdelen van strafpunten, het aantal in te halen wedstrijden per seizoen waarop Michael
aangeeft dat hij de regels zeer streng gaat handhaven.
Stemming toetreden Michael van Eijk:
Goedgekeurd.
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3.2
Inhaalwedstrijden:
Alle wedstrijden van de eerste helft van de competitie dienen gespeeld te zijn voor
Aanvang van de 2e helft van de competitie.
Deze regel bestaat nog niet en het bestuur wil dit voorstel ter stemming brengen.
Dit voorstel is met meerderheid van stemmen aangenomen.
3.3
Aanwezigheid ALV:
In het verleden is de regel opgenomen dat er altijd iemand van ieder team aanwezig
Moet zijn bij de ALV. Hierop zijn nooit sancties en/of boetes uitgedeeld. De stemming
Omtrent dit punt is tweeledig. Blijven we deze regel hanteren? Zo ja, welke sanctie moet
Hier dan op staan? Wanneer er geen sanctie op staat kunnen we deze regel beter weglaten.
Hierover zijn verschillende meningen zoals onderscheid maken tussen verschillende
Divisies (Mickel Snijders), stukje van de borg afhalen (Michel Zoontjes), in plaats van
Aanwezigheidsplicht een meldingsplicht (Marco Roosen).
Deze discussie zal altijd blijven bestaan dus wordt er direct gestemd voor het schrappen
Van deze regel.
Stemming schrappen regel aanwezigheidsplicht:
Goedgekeurd.
3.4
Bekerformat:
Gehele bekercompetitie van voorronde t/m finaledag hetzelfde format spelen.
Het voorstel is:
Singles 501/5
Koppels 2x Tactics Best of 1 (1x begint thuisteam, 1x begint uitteam)
Koppels 2x 501 Best of 3
Team 1001
Stemming voorstel:
Goedgekeurd.
3.5
Het 3-punten systeem:
Kees Donders heeft een toelichting bij zijn voorstel:
A. Allereerst ben je dan van het probleem af dat als je alle wedstrijden wint geen
kampioen kunt worden en zelfs op de 2e of 3e plaats eindigt.
B. Het speltype mag na 25 jaar ook wel eens veranderd worden in die zin dat je dan een
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partij meer speelt zoals bijvoorbeeld: een halve Round Robin of een solo partij voor de
beste speler.
C. Wat ook mogelijk is is het Belgische systeem wat inhoudt: onafhankelijk van elkaar 4
singles invullen, dan 2 koppels en opnieuw 4 singles. Dan ben je ook meteen af van de
teampartij waar in de eredivisie niemand blij mee is.
Henry van Es voegt hieraan toe dat hij er voordeel in ziet omdat hij ook de mindere spelers
wat vaker in kan zetten.
Sylvia van de Pas vraagt zich af of het wel verstandig is om de andere divisies hierover te
laten stemmen.
Het 3-punten systeem zal gaan gelden voor alle divisies alleen zal er in de Ere en 1 e divisie
nog een spelsysteem gekozen moeten worden omdat daar nu nog 9 partijen gespeeld
worden in plaats van 10. De overige divisies spelen al 10 partijen waardoor het
spelsysteem intact blijft.
Er wordt nu alleen gestemd voor het 3-punten systeem.
Over het spelsysteem voor de Ere en 1e divisie wordt in de volgende ALV gestemd zodat
iedereen nog mee kan denken en hiervoor een voorstel in kan dienen.
Stemming 3-punten systeem:
Goedgekeurd, dit systeem zal ingaan vanaf volgend competitieseizoen 2012-2013.

4 Ingekomen stukken
Onderwerp

Auteur/inbrenger

Eventuele actie

Aantal
wisselspelers
verhogen naar 4

Roland vd
Nieuwenhuizen

Over dit voorstel wordt gestemd tijdens de volgende ALV.

5 Website TDV en digitaal wedstrijd uitslagen doorgeven via Team Beheer
Michael geeft toelichting over competitie en Team Beheer en laat zien via presentatie hoe het
systeem werkt.
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Er zijn nog enkele vragen m.b.t. hoe je nieuwe spelers in kunt voeren bij het doorgeven van de
uitslagen, deze leden zijn dan nog niet bekend in het systeem en waar je terecht kunt met al je
vragen.
Dit gaat de competitieleiding nog uitzoeken bij Team Beheer.
Met vragen kun je altijd terecht bij de competitieleiding via e-mail.
Binnenkort komen alle gegevens van het bestuur op de website www.tdvdarts.com
En zal er ook een telefoonnummer beschikbaar zijn voor vragen over de competitie.

6 Financieel verslag

2008-2009
Baten:
Leden
Bank
Over- en na inschrijvingen
Overige

47.583
604
2.596
50.783

Lasten:
NDF afdracht
Bankkosten
Bestuurskosten
Automatisering
Competitie
Contracten en abonn.
Jeugd
Ranking
Selectieteams
Overige
Afschrijvingen

16.790
18
3.466
8.308
250
6.935
752
6.075
750
43.344
7.439

2009-2010

2010-2011

2011-2012
Begroting

44.085
0
3.340
0
47.425

42.511
0
2.550
0
45.061

41.000

15.770
56
4.547
628
9.322
767
774
594
3.883
500

14.960
85
4.026
214
10.228
1.113
266
1.385
2.779
3.397

13.667
80
4.000
2.000
8.000
1.200
1.500
2.000
2.000
1.000

36.842

38.453

35.447

10.583

6.607

7.553

2.000
43.000

Het financieel verslag wordt kort toegelicht door de penningmeester.
In augustus wordt de kascommissie uitgenodigd.
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De jeugd is wat hoger begroot in de hoop dat er mensen actief mee willen helpen om de
jeugd nieuw leven in te blazen.
Er is € 30.000 geparkeerd voor het totaal beleidsplan.
In januari komt er uitsluitsel over eventuele contributieverlaging.
Stemming financieel verslag:
Goedgekeurd.

7 Overige mededelingen
Regio’s:
Oirschot speelt al aantal jaren bij TDV terwijl deze plaats niet in de reglementen
vermeld staat maar er is destijds wel toestemming verleend door de NDB en TDV. Dit
blijft dus ongewijzigd.
Team naam overnemen:
In de reglementen staat dat je de helft van het team moet overhouden om in het
volgende seizoen deze teamnaam te mogen claimen. Onder helft van het team wordt
verstaan de helft van het minimaal aantal spelers benodigd voor een team (ofwel 3).
Wanneer twee partijen de team naam claimen gaat de naam naar het team met de
meest overgebleven spelers (>3), bij een even groot aantal zal een beslissingswedstrijd
gespeeld worden.
De agenda en de speelweken komen z.s.m. op de website www.tdvdarts.com
5 september start de 1e bekerronde.
Bekerloting is bekend, inkijkexemplaar aanwezig.
Dit komt z.s.m. op de site.
Wolluk gefeliciteerd met de 2e plaats bij de divisiekampioenschappen in Nijkerk.
Het voorval bij team Dartplayers is opgelost. Alle gewonnen punten van de
onrechtmatige speler zijn komen te vervallen.
De TDV heeft een bezwaar ingediend bij de NDB i.v.m. boete die team Xtreme Sport heeft
gekregen tijdens de divisie kampioenschappen.

8 Rondvraag
Willie van Dijk:
Als je bij een nieuwe locatie gaat spelen worden dan de banen automatisch
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gecontroleerd?
VZ: bij twijfel kun je altijd contact opnemen zodat de banencommissie de banen komt
nakijken.
Rob Jansma:
Wordt er nog een ranking georganiseerd?
VZ: er is een oproep geplaatst bij de uitnodiging voor de ALV en er hebben helaas nog
geen mensen op gereageerd. Als mensen ideeën hebben dan hoort het bestuur het
heel graag.
Rob Tilemans:
Wij willen het bestuur heel hartelijk bedanken want het is het afgelopen jaar
uitstekend verlopen.

9 Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.34 uur.

Actielijst
Onderwerp

Actie

Wie

Gereed

Reglementen

In kaart brengen

Voorzitter

z.s.m.

Spelsysteem Ere en 1e
divisie

Voorstellen indienen

Iedereen

Volgende ALV

Ingezonden stuk aantal
wisselspelers

Voorstel van Ronald vd
Nieuwenhuizen
ter stemming brengen

Bestuur

Volgende ALV

Michael

z.s.m.

Competitie/Teambeheer Nakijken hoe lang invoeren nieuwe
spelers gaat duren i.v.m.
doorgeven uitslagen
Kascontrole

Kascommissie uitnodigen

Penningmeester Augustus 2011

Contributieverlaging

Uitsluitsel geven

Bestuur

Januari 2012

Bekerloting, agenda en
speelweken etc.

Op de website plaatsen

Michael/Willem
van der Putten

z.s.m.
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