Notulen ALV Tilburgse Dart vereniging 16-7-2009

Locatie:
Opening:

Bet Kolen Tilburg
20:18 uur

Aanwezig bestuur:

Rob van Poppel
Paul Bogaers

Afgemeld:

Henry van Bergen
Servie Beekmans
Mark Smits

Aantal stemmen:

69

1.

Mededelingen:
- De TDV site wordt niet goed bijgehouden, de ALV vindt dat daar iemand
anders voor geregeld moet worden

2.

Ingekomen stukken:
- O.a. Veerkes A verzoekt de TDV om als nog in te kunnen schrijven, dit wordt
punt 5 op de agenda
- Er is een verzoek om een 2e meierij team op te zetten, dit wordt punt 6 op de
agenda
- De notulen van de ALV van 23-01-2009 worden goedgekeurd

3.

Vaststellen agenda

4.

Verzoeken van diverse teams tot na inschrijving
Er zijn 4 teams, te weten, Veerkes A, GGOGD, Ouderaadskelder en DCC die de
ALVverzoeken om als nog te mogen inschrijven.
Belangrijkste argument is dat het inschrijfformulier op de internetsite niet up to
date is en dat daar derhalve de verkeerde datum opstaat
Stemming:
Voor 67
Tegen 1
Blanco 1

5.

Verzoek 2e Meierij team
Er zijn een aantal mensen die graag een 2e Meierij team willen starten, als een van
de argumenten wordt door Dave van Stiphout aangevoerd dat zij vinden dat het
selectiebeleid van het huidige team niet goed verloopt en zij denken dat beter te
kunnen doen waardoor er een betere prestatie geleverd kan worden.
Er is duidelijk aan hen meegegeven dat de uitstraling, presentatie en sportiviteit in
de naam van de TDV het belangrijkste is.
Voorgesteld wordt om dit voor het komende seizoen toe te staan; op de ALV van
2010 zal dan beoordeeld worden of er in de toekomst ruimte blijft voor 2 meierij
teams, e.e.a. zal afhangen van hoe het is gegaan.
Stemming:
Voor 60

6.

Tegen 5
Blanco 7
Voorstel Bestuur tot reglementswijziging; aanpassen het minimaal aantal spelers
per team waarmee een wedstrijd kan worden aangevangen.
In de notulen van januari staat dat er 2 strafpunten worden opgelegd aan het team
dat na 18:00 de wedstrijd verzet, dit wordt gelijk getrokken met niet aanwezig te
zijn en dus 10 strafpunten.
Het bestuur dient een voorstel in waarbij de competitie kan worden aangevangen
met minder dan 4 spelers.

Doel:
Binnen het competitieschema wordt met grote regelmaat de wedstrijden verschoven of uitgesteld, de meest voorkomende
redenen voor deze acties is het tekort aan spelers binnen een team om reglementair te kunnen deelnemen aan een wedstrijd.
De TDV reglementen schrijven immers voor dat een wedstrijd alleen kan aanvangen als beide partijen (teams) de namen van
de 4 single partijen invullen.
Door deze regel aan te passen zal het verloop van de competitie in positieve zin verbeteren.

De volgende reglementen worden aangepast:
Huidige regels m.b.t. de wijziging:
4.7.3 a
De namen en de lidnummers van de vier single-spelers moeten vóór aanvang van de wedstrijd
worden ingevuld op het wedstrijdformulier.
4.11.3

Indien een team een persoon laat spelen, welke niet is geregistreerd voor dat team, danwel in de
wedstrijd is vervangen, wordt het team geacht afwezig te zijn geweest.

5.5.4

Indien een team een persoon laat spelen, welke niet is geregistreerd voor dat team, danwel in de
wedstrijd is vervangen, heeft dit team de wedstrijd verloren. Deze wordt niet overgespeeld.

5.6.2

Wanneer een wedstrijd niet kan worden voortgezet, omdat een team onvolledig is, heeft het
desbetreffende team de wedstrijd verloren. Deze wordt niet overgespeeld.

Nieuwe reglementen:
4.7.3 c
Indien een team niet in staat is 4 namen (spelers) bij de single wedstrijden in te vullen KAN het team
beslissen om op 1 van deze deze posities de naam “NIET AANWEZIG” in te vullen.
Deze single partij wordt vervolgens niet gespeeld en het te behalen aantal punten komt ten goeden van de
tegenpartij, de tegenspeler van deze wedstrijd krijgt daarbij het totaal aantal te behalen legs voor en 0 legs
tegen, deze uitslag wordt ook als zodanig op het wedstrijdformulier ingevuld.
De positie van de speler die niet aanwezig is telt door in de daar opvolgende dubbels en teampartijen.
De werpbeurt van deze speler vervalt, d.w.z. dat in de dubbel partijen de tegenstander 2 werpbeurten krijgt
t.o.v. van 1 werpbeurt van het team die de speler “NIET AANWEZIG” heeft geregistreerd, bij de team
partijen ligt de verhouding op 4 werpbeurten tegen 3 werpbeurten.
4.7.3.d

Indien een team niet voldoende spelers bij de single partijen kan invullen KAN dit team beslissen om de
wedstrijd NIET aan te vangen.
Dit team wordt als zondanig “afwezig” geacht waardoor de bepaling in 4.11.4 van kracht wordt.

4.8.4

Een speler die als “Niet aanwezig” is geregistreerd bij de single partijen kan
ook gewisseld worden in een van de daarop volgende partijen.

4.11.2 d

Een speler die als “NIET AANWEZIG” staat vermeld op het wedstrijdformulier wordt in bovenstaande
regels gezien als aanwezige genoteerde speler.

4.11.3

Indien een team een persoon laat spelen welke niet is geregistreerd voor dat team danwel in de wedstrijd
is vervangen, wordt het team geacht afwezig te zijn geweest mits deze speler onder de naam “NIET
AANWEZIG” op het formulier is vermeld. (zie 4.7.3.c)

5.5.4

Indien een team een persoon laat spelen, welke niet is geregistreerd voor dat team, danwel in de wedstrijd
is vervangen, heeft dit team de wedstrijd verloren. Deze wordt niet overgespeeld mits deze speler onder
de naam “NIET AANWEZIG” op het formulier is vermeld. (zie 4.7.3.c)

5.6.2

Wanneer een wedstrijd niet kan worden voortgezet, omdat een team onvolledig is, heeft het
desbetreffende team de wedstrijd verloren. Deze wordt niet overgespeeld mits er een speler onder de
naam “NIET AANWEZIG” op het formulier is vermeld. (zie 4.7.3.c)

Aangepast reglement na aanleiding van de alv in januari 2009
4.6.2 d

Het verzetten van een wedstrijd dient te gebeuren voor 18:00 uur op de dag dat de wedstrijd aanvankelijk
zou worden gespeeld.
Een team dat een wedstrijd verzet na 18:00 wordt geacht afwezig te zijn en derhalve gelden de
reglementen met betrekking tot afwezigheid.

Voor alle wijzigingen samen wordt gestemd.
Voor 60 voor
Tegen 5
Blanco 5
7.

Verkiezing bestuursleden
De a.i. voorzitter stopt zijn werkzaamheden bij aanvang seizoen en de TDV heeft
nog steeds geen secretaris, dit brengt het voortbestaan van de vereniging ernstig in
gevaar.
De ALV heeft begrip voor het vertrek van Rob van Poppel, hij is immers ad intrem
voorzitter en heeft dat 1 ½ jaar geleden gedaan om de vereniging te redden, nu is
het tijd voor iemand anders.
Jo Mastbroek stelt zich zelf kandidaat voor het voorzittersschap, na een korte
introductie van haarzelf gaat de ALV over tot stemming.
Voor 59
Blanco 8

8.

Begroting 2009-2010
De begroting wordt door de vz uitgelegd, uit de ALV komt nog een vraag waarom
er geen Open Tilburg op staat en of dit eventueel toch kan ondanks de begroting.
De vz legt uit dat die er misschien volgend jaar komt.
Ter goedkeuring wordt er over de begroting gestemd.
Voor 67
Tegen 0
Blanco 0

9.

Rondvraag
Michel Zoontjes: wellicht is het een idee om een slectiedag voor de selectieteams
te combineren met een of enkele ranking.
Hans van de Hoek: als blijkt naar 1 jaar dat er geen basis is voor 2 Meierij teams,
welke moet dan stoppen? Dat zal dan bekeken worden
Carre van Kuik: de laatste ranking is door Roy Beerens afgebeld terwijl alle
spelers al aanwezig waren, dit was tevens de dag dat het prijzengeld en de bekers
uitgekeerd zouden worden, tot op heden is dit nog niet gebeurt. De VZ zal contact
met Roy Beerens opnemen.
Henry: De ranking was ook erg slecht geregeld, wellicht zou hier iemand anders
voor moeten komen.
Hans Brekelmans: er is het gerucht dat de 4e divisie wordt afgeschaft: De vz meld
dat daar geen sprake van is, het gerucht is wel te verklaren, als het leden aantal
blijft zaken zal de 4e divisie ooit opgaan in de 3e divisie.
Paul Rijnvos (GGOGD) meld zich aan om de automatisering mee aan te pakken

10.

Sluiting
10:58 uur

