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Notulen
Algemene Leden Vergadering TDV
Datum: 12-03-2010

Tijd: 20.30 uur

Aanwezig:
Aanwezig bestuur:

30 leden + 3 machtigingen
Servie Beekmans, Willem van der Putten, Paul Bogaers, Sharon
Roosen
Team d’Arthur, team Break-a-leg, team Double Trouble, Team
Kleppies, Piet van Seeters, Marc Smits, Jean Pierre Verbeek
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
10

Opening
Notulen ALV 06-11-2009 + 16-07-2009
Vaststellen agenda
Ingekomen stukken
Bestuursmededelingen
Financieel verslag
Tilburgse ranking en kampioenschappen
Internet
Rondvraag
Sluiting

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.45 uur en vraagt 1 minuut stilte i.v.m. het overlijden van
Carlo van Gool.

2 Notulen vergadering d.d. 16-07-2009 + 06-11-2009
Notulen
16-07-2009
Agendapunt
Wie
6
Ad van Gils
regelementswijziging

Notulen
Notulen

16-07-2009
06-11-2009

Notulen – ALV Tilburgse Dart Vereniging

Opmerking
Diverse vragen m.b.t. de competitie-wedstrijden. Deze
wijzigingen in het regelement zijn destijds goedgekeurd dus
verder geen discussie mogelijk. Competitie-leiders kunnen
met hun vragen beter terecht bij de competitie-leiding Henry
van Bergen.
Goedgekeurd
Goedgekeurd
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3 Vaststellen agenda

4 Ingekomen stukken
Onderwerp
Rookbeleid

Auteur/inbrenger
Masco Verkuijlen

Toelichting
Er bestaat onduidelijkheid over het rookbeleid van de
TDV. Voorzitter geeft aan dat TDV het beleid van NDB
afwacht. Tot op heden zijn de lidbonden zelf
verantwoordelijk voor eventuele sancties.
Er worden diverse problemen besproken; het darten in
een rookhok (Jack Hoevenaar), het uitlopen van
wedstrijden door het rookverbod (Sylvia vd Pas),
probleem van de overheid (Ad Doomen).
Eventuele actie
Bestuur stelt een concreet voorstel op die ter stemming
gebracht kan worden bij de volgende ALV die plaats zou
moeten vinden vóór de inschrijving van het nieuwe
seizoen.

5 Bestuursmededelingen
5.1

Het bestuur is overgegaan tot schorsing van Roy Beerens met lidnummer 3512. De reden
hiervoor is de onvoldoende duidelijkheid betreffende de verantwoording van het budget en de
inkomsten van de Tilburgse ranking 2008-2009. Hieronder de uitspraak van het bestuur zoals
deze ook naar Roy Beerens gestuurd is.
De uitspraak van het bestuur is als volgt;
1. Terugvordering het bedrag van € 548,00 en de niet uitgereikte bekerprijzen.
2. Per direct geen functies meer bekleden binnen de vereniging.
3. Een schorsing voor de duur van 30 maanden waarvan 24 voorwaardelijk per einde beroepstermijn.
4. Beroepstermijn eindigt op 18 december 2009.
5. De voorwaardelijke straf zal definitief worden als u in gebreken blijft bij punt 1 van de uitspaak.
Betalingstermijn vervalt op 31 mei 2010.
6. De vordering zoals in punt 1 omschreven zal van kracht blijven en de duur van de schorsing zal jaarlijks
worden herzien bij het in gebreke blijven hiervan.
7. Indien u een betalingsregeling wilt treffen is dit mogelijk.

6 Financieel verslag
6.1

De penningmeester geeft een toelichting over het financieel verslag 2008-2009

Omschrijving Begroting
Baten
€ 57.230
Lasten
€ 48.240
Het financieel verslag wordt goedgekeurd
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Werkelijk
€ 51.184
€ 43.345
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7 Tilburgse ranking en kampioenschappen
7.1

De tilburgse ranking heeft dit seizoen geen prioriteit i.v.m. het herstructureren van de
vereniging. De kampioenschappen zullen wel worden gehouden op een nader te bepalen
datum. Deze kampioenschappen zullen worden gekoppeld aan het selecteren van spelers voor
de CLOD (Champions League of Darts) 2010. Hierover worden de leden tijdig geïnformeerd.
Er zijn wat vragen gesteld door Jan Huiskes en Hans vd Hoek betreft de rankingdata en
prijzengelden omdat de opkomst van de toernooien niet zo groot is. Hier komt het bestuur nog
op terug tijdens de volgende ALV.

8 Internet
8.1

De website heeft een hoge prioriteit bij het bestuur. Hieronder de punten die momenteel
besproken worden om er voor te zorgen dat de leden de juiste informatie kunnen krijgen op
ieder gewenst moment.
1. Overzichtelijke website
2. Gebruiksvriendelijk
3. Inloggen via website
4. Webmail
5. Gedeelde mappen
6. Automatische koppeling database
7. Beveiliging
8. Onderhoud en ondersteuning
9. Commissie ICT

8.2

Jac Schroeten geeft aan dat tijdens de ALV van 16-07-2009 1 persoon zich aangemeld heeft om
de automatisering mee aan te pakken.
Huidig bestuur is niet op de hoogte van die ontwikkelingen destijds.

9 Rondvraag
-.1

Ad van Gils (competitie-leider) wil graag weten of het mogelijk is om een mobiel nummer van
de competitie-leiders op de website erbij te laten zetten i.v.m. de slechte bereikbaarheid. Dit is
bijvoorbeeld het probleem als iemand een telefoonnummer wil weten van de tegenstander.
Voorzitter vindt het geen goed idee om privé-nummers op de site te vermelden.
Iedere captain heeft aan het begin van het seizoen een complete map ontvangen met alle
telefoonnummers van alle captains uit elke divisie. Het is ook mogelijk om naar de speellocaties
te bellen, zij hebben vaak ook meer info van de thuisspelende teams.

-.2

Miranda Hultermans wil graag weten of er meer teams promoveren als er in hogere divisies
teams wegvallen.
De indeling van de competitie gaat volgens piramide-opbouw.
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-.3

Ralph van Oosterwijk vraagt om een heroverweging van de promotie/degradatie regeling.
Hij vindt dat er teveel teams degraderen.
Voorzitter vraag om een concreet voorstel om een heroverweging mogelijk te maken.

- Wat verder ter tafel komt
-.1

-.2

Betreft de promotie/degradatie-regeling; Er is onduidelijkheid waarom het destijds is veranderd.
Dave Aandewiel geeft aan dat dat kwam doordat er een 4e divisie bij kwam.
Marco Roosen geeft aan dat er toen gezegd is dat er geen voldoende tijd was voor de
nacompetitie.
Hans vd Hoek vraagt of er nog steeds sprake is van banencontrole. Hij wil zich aanmelden voor
deze commissie.

10 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.

Actielijst
Onderwerp
Rookbeleid
Promotie/degradatie-regeling
Bekerprijzen en aandenken
competitie
Tilburgse
kampioenschappen/Champions
League of Darts
Tilburgse NDB Ranking 2010
Verenigingsstructuur TDV

Actie
Concreet voorstel
Concreet voorstel indienen
Bespreken

Wie
Bestuur
Leden
Bestuur

Bespreken

Bestuur

Gereed
Vóór volgende ALV
Vóór volgende ALV
Einde huidig
competitie-seizoen
z.s.m.

Bespreken
Bespreken

Bestuur
Bestuur

Vóór 05-09-2010
z.s.m.
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