Algemene ledenvergadering TDV
Datum: vrijdag 23-01-2009
Locatie: Bet Kolen, Tilburg
Tijd: 20.00 uur
Aanwezig bestuur:
Rob van Poppel (vz)
Jitta Derksen (pm)
Henry van Bergen (cl)
Paul Bogaers
Sharon Roosen
Marc Smits aanwezig vanaf 21.50 uur
Aanwezige leden:
Leden: 43
Machtigingen: 4
Afmeldingen:
Erik Cantineau
Teams:
No double, de Boeka’s, GVD, Double Trouble, Shanghais, Salamander, D’Arthur, Kleppies, de Lelie, de
Woudgalm, etib joannes, den Dré
1.
Opening vergadering
a. Opening voorzitter
De vz opent de vergadering om 20.15 uur en heet iedereen van harte welkom.
b. Vaststellen aantal stemmen
Leden: 43
Machtigingen: 4
47 stemmen
48 stemmen vanaf agendapunt 8
2.
Mededelingen
b. Benoeming Ere-lid
Het bestuur benoemt Marc Schilders voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid van de TDV tot Ere-lid.
3.
Ingekomen stukken
Bullshit ladies heeft een stuk ingezonden betreffende het kort vantevoren afzeggen van wedstrijden.

Dit punt wordt toegevoegd als agendapunt 6b.
4.
Vaststellen agenda
Geen verdere toevoegingen, in totaal 10 agendapunten
5.
Sportiviteit en tolerantie in onze sport
Er zijn diverse meldingen van teams ivm fysieke bedreigingen/drankgebruik etc. waardoor sommige
teams niet meer tegen desbetreffende tegenstander durft te spelen.
Deze teams vragen om toezicht van het bestuur tijdens return wedstrijd.
Toelichting vz:
Het is heel moeilijk om als bestuur te bepalen wat er precies gebeurd is omdat het meestal een verhaal
van een kant is. Het is ook niet de bedoeling dat het bestuur scheidsrechter gaat spelen bij wedstrijden.
Reacties zaal:
- Er zou in een neutrale locatie gespeeld kunnen worden.
- Het thuisspelend team zou verantwoordelijk moeten zijn voor de wedstrijd.
- Het bestuur moet alle gevallen wel registreren.
- Het wedstrijdformulier zou gebruikt kunnen worden om de melding te maken.
- Waarom geen aanspreekpunt per divisie?
- Wij hebben het zelf ooit meegemaakt en nooit is dat geregistreerd.
- Dit moet door de teams onderling opgelost worden.
- Er kan toch een persoon geweigerd worden door de locatie.
Reactie vz:
- Dat is uiteindelijk de beslissing van de competitieleider.
- Maar dan zou er toch uitgezocht moeten worden wat er gebeurd is, dat lost niets op.
- Er wordt wel meteen bij het bestuur gemeld en alle meldingen worden geregistreerd.
- Het wordt tot nu toe nog niet gebruikt maar het blijft hetzelfde principe als via de mail.
- Als mensen zich beschikbaar zouden stellen als aanspreekpunt dan zou er een mogelijkheid zijn
maar het zal niet meevallen om daar mensen voor te vinden.
- Volgens de competitieleider destijds is het wel geregistreerd.
- Het kan inderdaad onderling opgelost worden door de teams doordat ze hun wedstrijd afspelen, ieder
bij zijn eigen team blijft en na de wedstrijd het formulier tekenen en weggaan.
- Dan hebben we het over iets wat wettelijk geregeld is, dat is een kwestie aangaande de locatie zelf.
De vz rondt dit agendapunt af met het verzoek: speel sportief en tolerant.
6.
a. Rookbeleid
Toelichting vz:
NDB eist dat darters rookvrije ruimtes moeten hebben, dit zijn ze verplicht ivm subsidie die zij
ontvangen.
De vraag is of een rookruimte met dartbord wordt toegestaan. Wettelijk gezien mag dit niet want tijdens
competitie is de locatie een sportlocatie.
De NDB eist dat de bonden de locaties waar gerookt wordt, schrappen als speelgelegenheid.
Tot op heden heeft Tilburg geweigerd mee te werken aan deze eis. Er zijn 24 bonden die het wel eens
zijn met deze eis. Er zijn nog geen sancties duidelijk omtrent de weigering.

Er zijn ook klachten van teams die weigeren om te gooien in een ruimte waar gerookt wordt.
De vraag is of er dan strafpunten uitgedeeld moeten worden voor het niet spelen van de wedstrijd.
Ook is de vraag aan de leden wat we hier mee moeten doen. Gaat de TDV hierin mee, bijvoorbeeld alle
captains aanschrijven? Of kijkt de TDV aan wat er gaat gebeuren?
Reacties zaal:
- Er komt waarschijnlijk ook een nieuwe wet betr. alcohol. Dan kunnen we weer opnieuw discussiëren.
- Eerst werd er ook nooit geklaagd over roken.
- In overleg met de tegenstander kiezen voor roken of niet roken. Indien die mogelijkheid er is.
- Als de TDV weigert dan hebben we grote kans dat we toch een wilde bond worden waarover vorige
keer gestemd is dat we dat juist niet willen.
- Het bestuur moet een standpunt innemen.
- We moeten ons houden aan de regels van de NDB.
- Is het mogelijk om uitsluitsel te krijgen over de sancties en/of standpunt voor de nieuwe inschrijving?
Reactie vz:
Het standpunt van het bestuur op dit moment is: we kijken het aan. Misschien is het beter om hierover
verder te praten zodra het duidelijk is wat de sanctie van de NDB is.
De peildatum is het nieuwe competitieseizoen. Dit punt wordt nader toegelicht voordat de nieuwe
inschrijving begint middels een brief samen met de inschrijfformulieren.
Wel moet er gekeken worden wat er moet gebeuren als een team weigert om te gooien ivm het
rookbeleid. Wat is het standpunt van de TDV hierin?
Stemming:
Mag het bestuur dit seizoen doorgaan volgens de oude regels?
Voor: 46
Blanco: 1
Tegen: 0
Goedgekeurd.
6b.
Afmelden wedstrijden.
Toelichting vz:
Betreft het ingezonden stuk van de Bullshit ladies.
Dit team was al onderweg naar de locatie om de wedstrijd en op dat moment werd er door de locatie
afgebeld.
Op dezelfde avond wedstrijd afzeggen is niet correct ondanks de omstandigheden.
Servie: Het team werd voor het blok gezet doordat de 4e speler heel kort vantevoren heeft afgezegd.
Reacties zaal:
- Waarom geen nieuwe regel dat je ook met 3 spelers de wedstrijd mag spelen?
- 24 uur vantevoren afbellen samen met de regel van 3 spelers.
- Niemand zal het toch expres doen, zoiets kan toch gebeuren?
- Waarom doet de TDV alles anders dan alle bonden?

Reactie vz:
In sommige bonden mag er inderdaad met 3 spelers gespeeld worden. Maar lost dit wel het probleem
op?
Waar ligt de grens met het afzeggen zoveel uur voor de wedstrijd? En als we dat hanteren moeten we
dan ook strafpunten uitdelen?
Iedereen zou de fatsoensnorm moeten hanteren.
Het feit dat de TDV het anders doet dat komt doordat het wedstrijdreglement een eigen reglement is.
De suggesties voor andere regels omtrent het verzetten van wedstrijden kunnen we nu niet verder
behandelen. Deze suggesties graag inzenden als agendapunt voor de volgende ALV.
Er volgt een stemming over de minimale tijd voor het afzeggen.
Voorstel: Wedstrijd afzeggen vóór 18.00 uur van de speeldag.
Voor: 24
Blanco: 0
Tegen: 23
Dit voorstel is aangenomen.
Voorstel: 2 strafpunten bij het te laat afbellen.
Voor: 26
Blanco: 0
Tegen: 21
Dit voorstel is aangenomen.
7.
Verkiezing bestuur/commissies*
*De penningmeester wil graag aftreden bij aanvang van het komende seizoen wegens
gezinsuitbreiding/drukte
De secretaris en voorzitter zijn a.i. aangesteld, hiervoor dienen nieuwe kandidaten gekozen te worden.
Paul Bogaers is 3 jaar bestuurslid dus kan hij zich herkiesbaar stellen.
Paul wil bestuurslid blijven.
Stemming:
Voor: 44
Blanco: 3
Tegen: 0
Goedgekeurd.
a. Aanmelding L. Kortekaas voor Beroepscommissie.
Dit beslist Hugo, hier hoeft niet over gestemd te worden.
b. Verkiezing voorzitter
De voorzitter is a.i. aangesteld maar geeft aan dat hij dit niet heel lang wil blijven doen.
Er zijn geen aanmeldingen voor deze functie maar vz vraagt of alle leden willen informeren bij hun
teams of er mensen zijn die hier interesse in hebben.

c. Verkiezing penningmeester
De huidige penningmeester stopt in het nieuwe seizoen.
Willem vd Putten meldt zich aan als penningmeester.
Stemming voor het toetreden van Willem vd Putten tot het bestuur.
Voor: 46
Blanco: 1
Tegen: 0
Goedgekeurd.
vz heet Willem van harte welkom in het bestuur.
d. Verkiezing secretaris
Hetzelfde verhaal als bij de voorzitter. Een a.i. aanstelling.
Geen aanmeldingen, ook voor deze functie vraagt de vz aan de ALV of zij navragen of er iemand
interesse heeft.
Reactie zaal:
Het bestuur kan een mail sturen naar alle captains. Daarbij laten blijken dat het heel urgent is.
8.
Financiën
a. Uitleg resultaten 2007-2008
vz geeft korte toelichting.
Reactie zaal:
Waarom zijn de reiskosten van de selectie teams zo hoog?
Reactie pm:
Meierij heeft voor 2 jaar gedeclareerd. Deze uitgaven zijn meegenomen in 2007/2008
Omdat 2006/2007 al afgesloten was.
Stemming voor de goedkeuring van het financieel overzicht:
Voor: 48
Tegen: 0
Goedgekeurd.
b. Verslag kascommissie
Toelichting vz:
Bij de vorige ALV is er geen kascommissie gekozen. Er is dus helaas geen kascontrole geweest.
Het doel van de kascommissie is dat zij 1 of 2 keer per jaar nakijken of de uitgaven passen bij de
normale uitgaven van de vereniging.
Aanmeldingen kascommissie:
Sylvia vd Pas
Christian Beets
9.
Rondvraag

Michel:
De stemming die we een aantal jaren geleden hebben gehad ivm het niet opdagen bij een
ALV, is daar ondertussen een sanctie voor?
vz:
Er is toen ook gestemd dat er geen sancties opgelegd zouden worden.
Stefan:
Krijgen we nog nieuwe pasjes? Er zijn oude pasjes van 1997 in omloop.
vz:
Het is heel erg veel werk om voor iedereen nieuwe pasjes te maken. Als iemand dit persé wil dan mag
diegene 2 pasfoto’s inleveren en krijgt hij/zij kosteloos een nieuw pasje.
Richard:
De captain moet altijd van alles regelen. Is het niet mogelijk dat als er een team afbelt om alle
verantwoordelijkheid bij het afzeggende team te houden? Dit moet altijd door beide captains geregeld
worden maar dat kost heel veel tijd waar je niet om gevraagd hebt.
vz:
Indien er te weinig tijd is om het een en ander te regelen dan zou je dit kunnen melden bij de competitie
leider, die beslist uiteindelijk wat er gaat gebeuren met de afgemelde wedstrijd.
De suggestie is niet onaardig maar hier mag nu niet over gestemd worden.
Dit kun je inzenden voor de volgende ALV.
Ad:
De website van de TDV wordt niet netjes bijgewerkt maar de standenlijst krijgen we wel elke week
netjes bijgewerkt binnen.
vz:
Op de website worden dezelfde gegevens gebruikt uit de TDV database.
Het persoonlijk klassement wordt niet elke week bijgewerkt.
Als er iets ontbreekt dan zou je dat kunnen melden zodat het nagekeken wordt.

De vz bedankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering om 22.40 uur.

